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1.1. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. ISAK-1021 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų
eilės sudarymo 2009 metais tvarkos aprašo atitikties Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės
valstybės, teisinio aiškumo, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principams, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktui
1.2. Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d.
įsakymu Nr. V-157 „Dėl Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos
nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo
komisijos nuostatų 23 punkto nuostatos „motyvai dėl atmestų kandidatūrų
nenurodomi“ atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui –
viešojo administravimo institucijų skaidrumo principui) ir Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktui
1.3. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326
patvirtintų Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų,
įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų,
įrenginių, sistemų) taisyklių (2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-272 redakcija) 34
punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktui
1.4. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo
Nr. 3D-893 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl
Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo
metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punkto atitikties konstituciniam teisinės
valstybės principui
1.5. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.
622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio
statybos rūšys“ (2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-824 redakcija) 12.11 punkto,
nustatančio, kad statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas,
keitimas, šalinimas priskiriama paprastajam remontui, atitikties Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalies nuostatai „buto (butų) ir kitų patalpų
šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka
rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas)“
1.6. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ patvirtinto
Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones
surinkimo 2010 metais grafiko (2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 redakcija)
nuostatos, pagal kurią 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus
konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir
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pridėtinės vertės didinimas“ paraiškų pagal antrąją veiklos sritį surinkimo terminas
yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. (1.9.2 eilutė), atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo
principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo
principui), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2,
3 ir 6 punktams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu
Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų (2008 m.
balandžio 9 d. nutarimo Nr. 343 redakcija) 6.2, 6.3 ir 6.7 punktams
1.7. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1189 patvirtintų Nedarbingumo pažymėjimų ir nėštumo bei gimdymo atostogų
pažymėjimų išdavimo taisyklių 46 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad naujas
pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pripažintas nedarbingu ar
iš dalies darbingu, dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms
gali būti išduodamas tik po vienos darbo dienos, atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 48, 52 ir 53 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui
bei Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 ir 9
straipsniams
1.8. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-377
patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17 punkto atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai
1.9. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu
Nr. 254 patvirtintų Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui
(2007 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1R-293 redakcija) 6.1 punkto dalies atitikties
Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo Nr. X-1937
redakcija) 20 straipsnio 1 daliai
1.10. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T183 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-226
„Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis
į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės
administruojamą teritoriją“ pakeitimo“ 2.1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nėra numatyta nuo vietinės
rinkliavos atleisti asmenis, įvažiuojančius kitais pagrindais nei nuosavybės teise
priklausančia ar išperkamosios nuomos būdu įsigyta transporto priemone į valstybės
saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą
teritoriją
1.11. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu
Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių 84, 85.1-85.5, 85.7 punktų, Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių
atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ 1.1-1.3 punktų bei Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 200609-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių
patvirtinimo“ pakeitimo ir Dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.1, 2.2, 2.3, 2.4
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punktų atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 37 punktui bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniui,
30 straipsnio 4 daliai, 32 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo
plano 80, 96 punktams bei proporcingumo principui
1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo
Nr. 1-165 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio
pakeitimo“ 9, 10 ir 11 punktų, kuriais šis reglamentas papildytas 186, 187 ir 188
punktais, atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 daliai, 24 straipsnio 5 daliai, 26 straipsnio 2 ir 3 dalims, 30 straipsnio 2 dalies 7
punktui
1.13. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu
Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtinto Savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos
tvarkos aprašo 4.1, 5.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6, 7.1 punktų ir 9 punkto (pakeisto
2010 m. sausio 28 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-7
„Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo
Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“) atitikties Lietuvos Respublikos valstybės
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 6 bei 7 dalims, 8 straipsniui, 11 straipsnio 3 bei
6 dalims, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 4 punktui, Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.618 straipsniui
1.14. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu
Nr. 01A-41-159 patvirtintos Savivaldybės balanse esančių gyvenamųjų patalpų
(bendrabučių) apgyvendinimo tvarkos 7.1 ir 7.2 punktų atitikties Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.623 straipsniui
1.15. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr.
1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
5 straipsnio 3 dalies 3 punkto, 6 straipsnio 15 dalies, 15 straipsnio 8 dalies, 29
straipsnio 5 dalies, 32 straipsnio 2 dalies, 33 straipsnio 12 punkto, 37 straipsnio 5 ir 7
dalių, 38 straipsnio 2 dalies, 40 straipsnio 3 dalies, 42 straipsnio 4 dalies, 56 straipsnio
4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio
2 daliai ir 31 straipsniui, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 daliai, 13 straipsnio 1 ir 9 dalims, 14 straipsniui, 16 straipsnio 2 bei 3 dalims, 17
straipsnio 3 daliai, 19 straipsnio 14 daliai, 20 straipsnio 2 daliai, 26 straipsnio 1 ir 2
dalims, 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui
1.16. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m.
rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 30-1656 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo
tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo 2, 8, 12.1.1, 12.1.2,
12.1.3, 12.6, 12.7, 31 punktų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.121
straipsniui, Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 74 straipsnio 5 daliai,
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 66 straipsniui, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl bendrojo
lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“ patvirtintos
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Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 5 eilutei,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimui Nr. 746 „Dėl
bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą
mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo,
likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (2011 m.
liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1369 redakcija) „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės
bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“
patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą,
profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 ir 10 punktams
1.17. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero 2010 m. birželio 9 d. potvarkiu Nr. 22-134
„Dėl elgesio tarybos posėdžių salėje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių
metu taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Elgesio tarybos posėdžių salėje Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos posėdžių metu taisyklių 2, 3 ir 12 punktų atitikties Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktui ir Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai
1.18. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimu Nr.
1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Išorinės
reklamos įrengimo taisyklių 4, 13.3 punktų bei 15 punkto 1 ir 2 pastraipų atitikties
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 daliai, 4 straipsniui ir 12
straipsnio 1 dalies 3 punktui
1.19. Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimo
Nr. T1-46 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja
infrastruktūra“ bei juo patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų
kurorto viešąja infrastruktūra nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos
29 ir 127 straipsniams, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 daliai,
11 straipsnio 1 dalies 11 punktui, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams
1.20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.
T-214 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 11 punkto ta
apimtimi, kuria jis nenumato jokios galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą
mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, atitikties
Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija)
3 straipsnio 1 dalies 3 punktui

2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo
srityje
2.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties
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2.1.1. Dėl santuokos pripažinimo fiktyvia

295

2.2.1. Dėl terminų nuobaudai skirti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymą taikymo, kai teismas anksčiau grąžino Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybai bylą papildomam tyrimui atlikti
2.2.2. Dėl valstybės institucijų veiksmų reikšmės Konkurencijos įstatymo pažeidimo
konstatavimui ir valstybės institucijos pozityvių pareigų užtikrinti sąžiningą
konkurenciją

2.2. Dėl konkurencijos teisinių santykių

327
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2.3. Dėl mokesčių teisinių santykių
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400
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2.3.1. Dėl apmokestinamojo asmens teisės į sumokėto pridėtinės vertės mokesčio
atskaitą
2.3.2. Dėl Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties „Dėl
pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo“ 5 straipsnio 1 paragrafe
apibrėžtos nuolatinės buveinės sąvokos aiškinimo
Dėl nuolatinės buveinės Lietuvos Respublikoje, kai dėl užsienio vieneto veiklos arba
jos dalies specifikos jis vykdo trumpalaikę pasikartojančią veiklą arba jos dalį
2.3.3. Dėl mokesčius už aplinkos teršimą administruojančių institucijų teisės
panaikinti pažymas apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų
panaudojimą (išvežimą)

2.4. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
435

2.4.1. Dėl profesinės sąjungos atsisakymo duoti sutikimą paskirti tarnybinę
nuobaudą profesinės sąjungos renkamojo organo nariui
Dėl įrodinėjimo naštos bylose, susijusiose su profesinės sąjungos atsisakymo duoti
išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą teisėtumo vertinimu

448

2.5.1. Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18
straipsnyje įtvirtinto draudimo

2.5. Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų

2.6. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine
parama
457

2.6.1. Dėl dviejų ar daugiau subjektų atlikto to paties žemės ūkio naudmenų ar
pasėlių ploto deklaravimo

2.7. Bylos dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos sprendimų
466

2.7.1. Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos teisės nustatyti, kokiai loterijų
rūšiai priskirti žaidimą

2.8. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus
administravimo srityje
477

2.8.1. Dėl viešojo administravimo subjekto sudarytų civilinių sutarčių informacijos
pripažinimo komercine paslaptimi

2.9. Administracinių bylų teisena
486
493

507

2.9.1. Dėl prašymo ištirti paskelbto, tačiau dar neįsigaliojusio, norminio
administracinio akto teisėtumą priėmimo nagrinėti administraciniame teisme
2.9.2. Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygų
Dėl procesinių terminų, per kuriuos turi būti nuspręsta dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymo
2.9.3. Dėl išlaidų už ekspertinio tyrimo atlikimą, nesant įpareigojančios atlikti
ekspertizę teismo nutarties, priteisimo
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II. Administracinė doktrina
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Skirgailė Žaltauskaitė-Žalimienė, Airė Antanaitytė, Eimantė Šilvaitė
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Salvija Kavalnė, Aušrinė Tilindė

Pagrindiniai teisės į laisvus rinkimus principai bei apribojimai Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo
praktikoje
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1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant
Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas
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Apibendrinimo rodyklė

882

2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga
(2012 m. sausio – birželio mėn.)
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2.1.1. Dėl savivaldybės tarybos sprendimo nurašyti, išardyti ir likviduoti dėl fizinio bei
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I. Administracinių teismų praktika
1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1021 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų
eilės sudarymo 2009 metais tvarkos aprašo atitikties Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės, teisinio aiškumo, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principams, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktui
Administracinė byla Nr. I822-17/2012
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. vasario 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio, Virginijos Volskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareiškėjui Lietuvos Respublikos Seimo nariui J. S., atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovei O. P.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo
Lietuvos Respublikos Seimo nario J. S. prašymą ištirti, ar Geriausiai vidurinio ugdymo
programą baigusiųjų eilės sudarymo 2009 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1021,
pagal įsigaliojimo tvarką ir turinį (ta apimtimi, kiek, pareiškėjo teigimu, keičiami 2007
m. rugsėjo 20 d. patvirtintose Studentų priėmimo į pagrindines ir vientisąsias universitetines studijas 2009 m. sąlygose nustatyti konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų
kryptis sąrašas ir konkursinio balo sudarymo principai), neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo,
teisinės valstybės, teisinio aiškumo, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principams,
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktui.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos Respublikos Seimo narys J. S. patikslintu pareiškimu 2009 m. liepos 9 d.
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1021
patvirtintas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2009
metais tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas) pagal įsigaliojimo tvarką ir pagal turinį (ta
apimtimi, kiek, pareiškėjo manymu, keičiami 2007 m. rugsėjo 20 d. patvirtintose Studentų priėmimo į pagrindines ir vientisąsias universitetines studijas 2009 m. sąlygose
nustatyti konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas ir konkursinio
balo sudarymo principai) neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – ir Mokslo ir studijų įstatymas, Įstatymas) 52 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės, teisinio aiškumo, teisinio tikrumo ir saugumo
principams, Lietuvos Respublikos viešojo administracinio įstatymo (toliau – ir Viešojo
administravimo įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams, Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo (toliau – ir Švietimo įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 3 punktui (b. l.
52–66).
Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje buvo įtvirtinta nuostata, jog priėmimo į pagrindines ir vientisąsias studijas
sąlygos, kuriose nustatomas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas ir konkursinio balo sudarymo principai, derinamos Švietimo ir mokslo ministerijos
nustatyta tvarka ir skelbiamos ne vėliau kaip prieš 2 metus iki priėmimo į studijas pradžios. Nuostata beveik identiškai atkartota ir 2009 m. balandžio 30 d. priimto Mokslo ir
studijų įstatymo 52 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje, jog į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkurso būdu priimami ne žemesnį nei
vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, stojamuosius
egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus; konkursinių mokomųjų
dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią
stojamąjį balą ir kitus kriterijus, įvertinus studentų atstovybei, nustato aukštosios mokyklos ir skelbia ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.
2007 m. rugsėjo 20 d. buvo patvirtintos Studentų priėmimo į pagrindines ir vientisąsias universitetines studijas 2009 m. sąlygos (toliau – ir Sąlygos). Tuo tarpu Švietimo
ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1021 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2009 metais tvarkos aprašo
priedas nustato skirtingus nei minėtose Sąlygose konkursinių mokomųjų dalykų pagal
studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus. Pareiškėjo teigimu, stojant į kai kurias specialybes nebeliko anksčiau numatytų aukščiausią balą lemiančių
baigiamųjų egzaminų, o juos pakeitė tų dalykų egzaminai, kuriems mokiniai iš viso
nesirengė, kai kurių specialybių priėmimo sąlygose atsirado iki tol nebūtų mokymo
dalykų, kitose – keitėsi lemiamą reikšmę turintys egzaminai. Tačiau atsižvelgiant į Įstatymo 52 straipsnio 1 dalies nuostatą, naujoji tvarka galėjo įsigalioti tik po 2 metų nuo
paskelbimo, t. y. ne anksčiau nei 2011 m.
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Aprašas buvo priimtas įgyvendinant Įstatymo 70 straipsnio 1 dalį, įtvirtinančią, jog
pirmenybė į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas tenka stojantiems pagal jų gebėjimus, kurie nustatomi atsižvelgiant į brandos egzaminų, mokymosi, kitus rezultatus bei specialiuosius gebėjimus, o
geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilė sudaroma Švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka. Pagrįsdamas savo nuomonę dėl Aprašo neatitikimo Įstatymo 52 straipsnio 1 dalies nuostatai dėl pareigos paskelbti konkursinio balo sudarymo
principus, mažiausiąjį stojamąjį balą ir kitus kriterijus prieš dvejus metus iki atitinkamų
mokslo metų pradžios, pareiškėjas nurodo, jog Įstatymo normos turi būti aiškinamos
sistemiškai ir atsižvelgiant į jomis siekiamą tikslą, jos negali būti prieštaringos, įstatymo
normos sudaro vieningą visumą, todėl negali būti interpretuojamos atskirai, neatsižvelgiant į jų tarpusavio ryšius ir sąveiką. Mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 dalis
reglamentuoja priėmimo į aukštąją mokyklą sąlygas, pagal kurias, atsižvelgiant į viduriniojo mokslo sistemos specifiką (atskirų disciplinų mokymo lygiai (A ir B) pasirenkami
prieš dvejus metus iki mokyklos baigimo), besiruošiantiems stoti į aukštąsias mokyklas
nustatoma teisė iš anksto žinoti reikalingų konkursinių balų sudarymo principus, dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus kriterijus. Žinodami šią informaciją, besiruošiantieji stoti į aukštąsias
mokyklas gali planuoti, kur jie stos, kokius egzaminus laikys, kokias disciplinas mokysis
sustiprintu lygiu ir pan. Minėta norma nustato ir pareigą aukštosioms mokyklos po 2
metų nuo sąlygų paskelbimo priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas vykdyti pagal jau paskelbtus kriterijus. Be to, minėta nuostata nustato ir pareigą
valstybei užtikrinti, jog priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas
aukštosios mokyklos vykdytų pagal jau paskelbtus kriterijus – 2007 m. rugsėjo 20 d.
patvirtintas Sąlygas vizavo ir Švietimo ir mokslo ministras, taigi valstybė (Švietimo ir
mokslo ministerija) privalo užtikrinti, jog priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų
studijų programas aukštosiose mokyklose 2009 metais būtų vykdomas pagal 2007 metais paskelbtus kriterijus.
Pareiškėjo nuomone, pirmenybės į valstybės finansuojamas studijų vietas eilė turi
būti adekvati priimamų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas mokyklose asmenų eilei, kadangi Konstitucijos 42 straipsnio 3 dalis nustato, jog aukštasis
mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus, o gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas.
Konstitucinė teisė į aukštojo mokslo prieinamumą yra tiesiogiai susijusi su konstitucine
piliečių teise į nemokamą mokslą gerai besimokantiems, todėl Įstatymo 52 straipsnio
1 dalies norma reguliuoja ne tik teisinius santykius, atsirandančius nustatant priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką, bet ir teisinius santykius, susijusius su pirmenybės į
valstybės finansuojamas studijų vietas eile. Pažymėjo, jog gali būti tokių subjektų, kurie neturi galimybių studijuoti nepatekę į valstybės finansuojamas studijų vietas, todėl
siekdami studijuoti aukštosiose mokyklose tokie asmenys planuoja, kokias disciplinas
turi studijuoti sustiprintai, kokius egzaminus rinktis, kad būtų priimti į valstybės finansuojamas aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, ir negali
susidaryti tokia situacija, kai asmenų, įstojusių į aukštąją mokyklą, stojimo eilė ir pirmenybės į valstybės finansuojamas studijų vietas eilė skirtųsi ne dėl objektyvių priežasčių,
o dėl to, kad, pavyzdžiui, nustatomas skirtingas konkursinio balo sudarymo principas.
Ginčijamas Aprašas privalomas ne tik Švietimo ir mokslo ministerijai, bet ir priėmimą
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vykdančioms aukštosioms mokyklos, todėl aukštosios mokyklos ne kartą pareiškė, jog
2009 metais priėmimas į aukštąsias mokyklas vyks pagal tą patį konkursinių mokomųjų
dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią
stojamąjį balą ir kitus kriterijus, kurie nustatyti Apraše. Taigi, vadovaujantis Įstatymo
52 straipsnio 1 dalimi, naujoji ginčijama tvarka, nustatyta Apraše, galėjo įsigalioti tik po
2 metų nuo paskelbimo, t. y. ne anksčiau nei 2011 metais. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo
nuomone, Aprašas pagal įsigaliojimo tvarką bei turinį (ta apimtimi, kiek keičiami Sąlygose nustatyti konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas ir konkursinio balo sudarymo principai) prieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1
daliai.
Be to, pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju Aprašas prieštarauja ir konstituciniam teisinės valstybės principui, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
1 ir 3 punktuose įtvirtintiems viešojo administravimo principams bei Švietimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintam veiksmingumo principui. Pareiškėjas
abejones dėl ginčijamo teisės akto atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui
sieja su šio akto atitiktimi šiems konstitucinį teisinės valstybės principą sudarantiems
konstituciniams imperatyvams – teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo, teisinio saugumo,
proporcingumo principams, asmens teisių apsaugos ir lygiateisiškumo užtikrinimo
reikalavimui. Aprašo atitiktis teisiniam tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principui
kvestionuotinas tuo aspektu, kad juo nustatytas skirtingas nei Sąlygose konkursinių
mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas ir konkursinio balo sudarymo principai,
ir tai galėjo turėti neigiamo poveikio visiems abiturientams bei egzaminų rezultatams,
kadangi abiturientai buvo rengiami brandos egzaminams, atsižvelgiant į galiojančią egzaminų laikymo tvarką, o pakeista egzaminų tvarka neatitiko jų teisėtų lūkesčių. Minėti
reikalavimai buvo pažeisti, nes pakeisti patys būtini egzaminai, jų svoris. Pakeitus konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo
principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus kriterijus, likus savaitei iki brandos egzaminų
pradžios, buvo pažeistas ir teisinio stabilumo principas, nes teisinis reglamentavimas
turi būti nukreiptas į ateitį ir iš anksto žinomas, juolab įvertinus Įstatymo 52 straipsnio 1
dalies nuostatą. Teisinis tikrumas apima reikalavimus nustatyti tokį teisinį reguliavimą,
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. Reikalavimas teisės normas paskelbti iš anksto nėra savitikslis – tokiu būdu
sudaromos sąlygos teisinių santykių subjektams susipažinti su atitinkamu reglamentavimu ir turėti pakankamai laiko, objektyviai būtino pasirengti teisės aktų reikalavimams.
Asmenys, dar 2007 metais planavę 2009 m. stoti į konkrečias specialybes aukštosiose
mokyklose, 2007 m. pasirinko atitinkamą konkursui būtinų mokomųjų dalykų lygį, ir
sužinoję naujosios tvarkos reikalavimus likus savaitei iki brandos egzaminų pradžios, jie
neturėjo galimybės keisti dar 2007 m. pasirinktą konkursui būtinų mokomųjų dalykų
mokymo lygį ir pan. Tokiu būdu buvo pažeisti abiturientų teisėti lūkesčiai.
Konstitucinio teisinės valstybės principo elementai sudaro vieningą visumą, todėl
negali būti interpretuojami atskirai, neatsižvelgiant į jų tarpusavio ryšius ir sąveiką, o
šiuo atveju teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo imperatyvų laikymasis turi būti vertinamas taip pat ir proporcingumo, kuris reikalauja, kad nustatytos teisinės priemonės būtų
būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai
svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos nevaržytų asme13
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nų teisių labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti, aspektu.
Taip pat, pareiškėjo nuomone, Aprašas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose įtvirtintiems viešojo administravimo principams – įstatymo viršenybės principui, kadangi priėmus Aprašą, susiklostė ydinga
situacija, kai poįstatyminiu aktu iš esmės yra paneigiama asmens teisė prieš dvejus metus žinoti, kokių egzaminų jam reikės stojant į aukštąsias mokyklas, ir proporcingumo
principui. Be to, Aprašas prieštarauja Švietimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte
įtvirtintam veiksmingumo principui, kuriuo turi būti grindžiama švietimo sistema ir
kuris reikalauja, kad švietimo sistema remtųsi veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku
priimamais sprendimais.
II.
Rengiant norminę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atsiliepimas
į pareiškimą, kuriame nurodoma, jog nesutinkama su pareiškime išdėstytais teiginiais
dėl šių argumentų:
1. Priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygos ir priėmimo į aukštąsias mokyklas taisyklės yra skirtingos paskirties ir skirtingai priimami dokumentai – iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo studentų priėmimas į valstybines aukštąsias mokyklas buvo
vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 47 straipsniu,
kuriame buvo nurodyti du studentų priėmimą į aukštąsias mokyklas nustatantys dokumentai – priėmimo sąlygos ir priėmimo taisyklės. Priėmimo į pagrindines ir vientisąsias
studijas sąlygos, kuriose numatomas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas ir konkursinio balo sudarymo principai, buvo derinamos Šveitimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka ir skelbiamos ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki priėmimo į pagrindines ir vientisąsias studijas pradžios. Tuo tarpu priėmimo taisykles pagal
Aukštojo mokslo įstatymo 47 straipsnį nustatė valstybinė aukštoji mokykla – jose skelbiama išsami studentų priėmimo informacija ir jos nustatomos bei skelbiamos kasmet.
2008 m. birželio 27 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 22, 23,
25, 47, 56, 58, 59, 60, 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui, priėmimo taisyklės
nebederinamos su Švietimo ir mokslo ministerija, tad 2009 metų priėmimo taisyklių
aukštosios mokyklos nebederino su švietimo ir mokslo ministerija. Pagal studentų priėmimo į pagrindines ir vientisąsias universitetines studijas 2009 metais sąlygų, patvirtintų 2007 m. rugsėjo 20 d., 3.3 punktą konkursinių mokomųjų dalykų metinių ir brandos
egzaminų pažymių bei specialiųjų gebėjimų egzaminų (testų) pažymių svorį formuojant
konkursinį balą priėmimo taisyklėse nustato aukštoji mokykla, vadovaudamasi bendra
visoms valstybinėms aukštosioms mokykloms svertinių koeficientų formavimo skale.
2. Aprašo 1 ir 2 prieduose patvirtinti dalykai sutampa su prieš dvejus metus suderintose Studentų priėmimo į valstybines aukštąsias mokyklas 2009 metais sąlygose
nurodytais dalykais, o ketvirtame priede nurodyti pažymių perskaičiavimo principai
sutampa su 2009 m. studentų priėmimo sąlygose nurodytais konkursinių mokomųjų dalykų pažymių perskaičiavimo principais. Be to, Studentų priėmimo į valstybines
aukštąsias mokyklas sąlygose ne prioriteto tvarka nurodomi konkursiniai dalykai, neišskiriant, ar reikalingas brandos egzamino, ar metinis pažymys, o kiekviena aukštoji mokykla konkrečius konkursinio balo formavimo principus nustato kasmet tvirtinamose
14
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studentų priėmimo taisyklėse. Taigi argumentai, jog pasikeitė kai kurių studijų krypčių
konkursiniai dalykai, nėra pagrįsti.
3. 2009 m. gegužės 12 d. įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui, pagal šio įstatymo
70 straipsnio 1 dalį Švietimo ir mokslo ministerija įpareigota nustatyti geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilę. Valstybės finansuojamos studijų vietos pagal
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas aukštosioms mokyklos tenka pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių stojančiųjų pasirinkimą, t. y. pagal
Mokslo ir studijų įstatymą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2009 metais tvarkos aprašas nustato, kaip bus paskirstytas valstybės finansavimas studijoms, ir nereguliuoja priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkos, kurias pagal
kitus Įstatymo straipsnius nustato aukštosios mokyklos. Be to, Mokslo ir studijų įstatymas nenustato, kad valstybės finansavimo paskirstymo tvarka turėtų atitikti priėmimo į
aukštąsias mokyklas tvarkas, tačiau dėl įstatymo leidėjo pasirinktų valstybės finansavimo studijoms paskirstymo principų ir sistemos dalyvių patogumui, Aprašo 1 ir 2 prieduose patvirtinti priedai sutampa su prieš dvejus metus suderintose studentų priėmimo
į valstybines aukštąsias mokyklas 2009 metais sąlygose nurodytais dalykais. Taip pat ir
galiojant ankstesniems studijas reglamentuojantiems įstatymams, valstybės finansuojamų vietų paskirstymas vykdavo tais pačiais metais, kaip ir priėmimas, o finansuojamų
vietų paskirstymas ir priėmimo sąlygų stojantiesiems nustatymas buvo du atskiri procesai. Kitaip nei ankstesni įstatymai, Mokslo ir studijų įstatymas suteikia daugiau galių
stojantiesiems, nes nuo jų pasirinkimų ir rezultatų labiau priklauso, kaip pasiskirstys
valstybės finansavimas studijoms.
4. Aprašas buvo patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. ISAK -1021, įgyvendinant Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalį,
įsakymas buvo paskelbtas viešai (leidinyje „Valstybės žinios“), jo projektas paskelbtas
Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje – tokiu būdu Švietimo ir mokslo ministerija kaip viešojo administravimo subjektas neviršijo įstatymais suteiktų įgaliojimų, o teisės aktas yra oficialiai paskelbtas, viešas ir prieinamas, suderintas su kitais teisės aktais.
Be to, šio teisės akto priėmimas yra būtinas, nes priešingu atveju nebūtų įgyvendintos
Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos. Todėl pareiškėjo teiginys, kad Aprašas pažeidžia
su teisinės valstybės principu susijusius teisinio aiškumo, teisinio tikrumo ir teisinio
saugumo principus, yra visiškai nepagrįstas.
5. Dėl Aprašo atitikimo Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir
3 punktuose įtvirtintiems įstatymo viršenybės ir proporcingumo principams atsakovas
pažymėjo, jog Aprašo teisinis pagrindas nustatytas Mokslo ir studijų įstatyme, jo turinys bei įsigaliojimo tvarka neprieštarauja įstatymams, be to, Aprašo turinys atitinka
jo paskirtį, būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Taip pat, atsakovo nuomone,
Aprašas nei pagal turinį, nei pagal įsigaliojimo tvarką neprieštarauja Švietimo įstatymo
5 straipsnio 1 dalies 3 punktui.
III.
2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sustabdęs administracinę bylą, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (2009 m. balandžio 30 d.
įstatymas Nr. XI-242) 70 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konsti15
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tucijos 40 straipsnio 3 daliai ir 41 straipsnio 3 daliai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimu pripažino, kad Mokslo ir studijų įstatymo 70
straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje Švietimo ir mokslo ministerijai nenustatytas išankstinio
paskelbimo geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos
terminas, kuris būtų pakankamas konstitucinei teisei į nemokamą mokslą valstybinėse
aukštosiose mokyklose veiksmingai įgyvendinti, taip pat tiek, kiek joje nenustatyta Švietimo ir mokslo ministerijos bei aukštųjų mokyklų pareiga derinti priėmimo į valstybės
finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas
sąlygas, prieštarauja Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 dalies nuostatai
„Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas“, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys J. S. prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1021
patvirtintas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2009
metais tvarkos aprašas pagal įsigaliojimo tvarką ir turinį ta apimtimi, kiek, pasak pareiškėjo, keičiami 2007 m. rugsėjo 20 d. patvirtintose Studentų priėmimo į pagrindines ir vientisąsias universitetines studijas 2009 metais sąlygose nustatyti konkursinių
mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas ir konkursinio balo sudarymo principai, neprieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 daliai, konstituciniams
teisingumo, teisinės valstybės, teisinio aiškumo, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo
principams, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams bei
Švietimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktui.
Pagal Aprašo 1 punktą Aprašas nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir
2009 metais stojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias
studijas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus ir šių asmenų eilės sudarymo principus.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog ginčijamas Aprašas buvo priimtas įgyvendinant Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad pirmenybė į
valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
programas tenka stojantiesiems pagal jų gebėjimus, nustatomus atsižvelgiant į brandos
egzaminų, mokymosi, kitus rezultatus bei specialiuosius gebėjimus; geriausiai vidurinio
ugdymo programą baigusiųjų eilė sudaroma Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo paskirtis
bei esmė tampa aiški tik minėtą nuostatą vertinant sistemiškai su kitomis šio Įstatymo normomis, inter alia Įstatymo 70 straipsnio 2 dalimi, nustatančia, kad valstybės finansuojamos studijų vietos pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas
aukštosioms mokykloms tenka pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių
stojančiųjų pasirinkimą tarp aukštųjų mokyklų, neviršijant valstybės finansavimo, nustatyto kiekvienai studijų sričiai. Taigi remiantis šiomis nuostatomis darytina išvada, jog
būtent geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo principai bei
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kriterijai, jų pagrindu sudaryta geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilė
ir – atitinkamai – šioje eilėje geriausiai (geriau) įvertintų stojančiųjų pasirinkimas lemia,
kaip bus paskirstomas valstybės finansavimas tarp aukštųjų mokyklų pagal pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų programas.
Su Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu
yra susijusi šio įstatymo 52 straipsnio „Priėmimas į aukštąją mokyklą“ 1 dalis, kuriai,
pareiškėjo nuomone, prieštarauja ginčijamas Aprašas. Mokslo ir studijų įstatymo 52
straipsnio 1 dalis nustato, kad į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisųjų
studijų programas konkurso būdu priimami ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus
aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus; konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų
kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus
kriterijus, įvertinus studentų atstovybei, nustato aukštosios mokyklos ir skelbia ne vėliau
kaip prieš 2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.
Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 dalį aukštosios mokyklos, bendradarbiaudamos tarpusavyje, gali nustatyti bendrą priėmimo į studijas pagal pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų programas tvarką. Taip pat pažymėtina, kad pagal Mokslo
ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 dalį priėmimo į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas sąlygos, inter alia kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama
priimant į šias studijas, stojantiesiems turi būti žinomos iš anksto – ne vėliau kaip prieš
2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.
Dėl Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo
inter alia šio įstatymo 52 straipsnio 1 dalies nuostatų kontekste Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutarime yra padaręs tokias išvadas:
– jame yra nustatyti pagrindiniai kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama sudarant geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilę priimant į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas; šių kriterijų
reikšmę (svertinę vertę) nustatyti įgaliota Švietimo ir mokslo ministerija; šie kriterijai iš
dalies skiriasi nuo nustatytųjų Mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 dalyje, kurioje
reguliuojamas priėmimas į visas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų aukštosiose
mokyklose vietas;
– jis sudaro teisines prielaidas susiklostyti tokiai situacijai, kai aukštosios mokyklos,
pagal Mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 dalį nustatydamos priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, inter alia į valstybės finansuojamas studijų
vietas, sąlygas, iš anksto paskelbs apie vienokius priėmimo į šias studijas kriterijus, nebūtinai sutampančius su Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje nurodytais
kriterijais, ir jų reikšmę (svertinę vertę), o Švietimo ir mokslo ministerija vėliau nustatys kitokią geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės priimant į valstybės
finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas
sudarymo tvarką, inter alia kitokią tų pačių kriterijų reikšmę (svertinę vertę);
– Švietimo ir mokslo ministerija turi įgaliojimus nustatyti ne rekomenduotiną, o
privalomą visoms aukštosioms mokykloms geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės, lemiančios priėmimą į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, sudarymo tvarką; todėl tokiu atveju,
jei aukštosios mokyklos nustatyti priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
programas kriterijai skirtųsi nuo nustatytųjų Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio
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1 dalyje arba Švietimo ir mokslo ministerija nustatytų kitokią geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės priimant į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas sudarymo tvarkos tų pačių kriterijų
reikšmę (svertinę vertę), priimant į valstybės finansuojamas studijų vietas turėtų būti
vadovaujamasi Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje nustatytais kriterijais ir
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta jų reikšme (svertine verte);
– jis sudaro teisines prielaidas inter alia susiklostyti tokiai situacijai, kad pagal aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus geriausiais rezultatais į studijas pagal pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų programas įstoję asmenys nepatektų į valstybės finansuojamas šių studijų vietas, nes geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilė
priimant į šias vietas būtų sudaryta remiantis kitokiais kriterijais ir kitokia jų reikšme
(svertine verte) pagrįsta Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;
– nesant jokio Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino,
kada turi būti paskelbta geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės priimant
į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
programas sudarymo tvarka, yra sudaromos teisinės prielaidos susiklostyti situacijai,
kai nėra iš anksto žinomos ir aiškios stojimo sąlygos į šias vietas aukštosiose mokyklose, taip pat tokiai situacijai, kai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų
mokslo metų pradžios) paskelbti aukštųjų mokyklų nustatyti priėmimo į studijas pagal
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas sąlygos skiriasi nuo vėliau paskelbtų
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytų stojimo į tokias valstybės finansuojamas studijas sąlygų;
– ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios nustatydamos
priėmimo į studijas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas kriterijus aukštosios mokyklos negali numatyti, kaip jie bus derinami su Švietimo ir mokslo
ministerijos atitinkamiems mokslo metams nustatytais geriausiai vidurinio ugdymo
programą baigusiųjų eilės sudarymo kriterijais ir jų reikšme (svertine verte); todėl iš
anksto nustatydamos priėmimo į studijas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
programas kriterijus aukštosios mokyklos negali pagrįstai tikėtis, kad galės pretenduoti
į atitinkantį jų galimybes valstybės finansuojamų studijų pagal pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų programas vietų skaičių.
Konstitucinis Teismas minėtame nutarime pažymėjo, kad Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu yra sudarytos teisinės prielaidos
Švietimo ir mokslo ministerijai nustatyti tokias stojimo į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas aukštosiose mokyklose sąlygas, kurios nėra iš anksto žinomos ir aiškios, taip pat tokias sąlygas, kurios skirtųsi
nuo iš anksto (Mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu – ne
vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios) paskelbtų aukštųjų mokyklų nustatytų priėmimo į studijas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas sąlygų; taigi sudarytos teisinės prielaidos susiklostyti ir tokioms situacijoms, kai
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytas pirmenybės į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas ir aukštųjų mokyklų
nustatytas priėmimo į studijas teisinis reguliavimas nėra tarpusavyje suderintas, nors jo
reguliavimo dalykas, kiek jis yra susijęs su priėmimu į valstybės finansuojamas studijų
vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, sutampa.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnio 3 dalis nustato, kad aukštasis
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mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus, gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. kovo 20 d. nutarime aiškindamas
šią nuostatą yra nurodęs, jog valstybė pagal Konstituciją, inter alia jos 41 straipsnio 3
dalį, turi prisiimti įsipareigojimus finansuoti tam tikro kiekio specialistų rengimą; tokie
įsipareigojimai – žinoma, jie turi būti iš anksto paskelbti, – atitinka visuomenės ir valstybės poreikį turėti aukštąjį išsilavinimą įgijusių tam tikrų sričių (krypčių) specialistų,
taip pat visuomenės ir valstybės galimybes finansuoti jų parengimą. Taip pat pažymėjo,
jog ši konstitucinė žmogaus teisė yra svarbi įvairių jo teisių bei teisėtų interesų įgyvendinimo sąlyga ir suponuoja valstybės pareigą sudaryti prielaidas įgyvendinti šią teisę
(Konstitucinio teismo 2002 m. sausio 14 d., 2007 m. birželio 7 d., 2008 m. vasario 20 d.
nutarimai). 2002 m. sausio 14 d. nutarime Konstitucinis Teismas nurodė, jog konstitucinė nuostata, kad nemokamas mokslas valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas
gerai besimokantiems piliečiams reiškia, jog gerai besimokantis pilietis turi teisę į tai,
kad jo mokslą valstybinėje aukštojoje mokykloje finansuotų valstybė; pagal Konstituciją tai daroma valstybės biudžeto lėšomis; todėl kriterijai, kuriuos atitinkantys asmenys
laikomi gerai besimokančiais ir dėl to pagal Konstitucijų turinčiais teisę, kad jų mokslą
valstybinėse aukštosiose mokyklose apmokėtų valstybė, nustatytini įstatymu.
Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalis nustato, jog aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra konstatuota, kad tradiciškai
aukštosios mokyklos autonomija suprantama kaip teisė savarankiškai nustatyti ir įtvirtinti įstatuose ar statute savo organizacinę ir valdymo struktūrą, ryšius su kitais partneriais, mokslo ir studijų tvarką, studijų programas, studentų priėmimo tvarką, spręsti
kitus su tuo susijusius klausimus, taip pat kad yra tam tikros veiklos sritys, laisvos nuo
vykdomosios valdžios kontrolės (Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 27 d., 2002 m.
sausio 14 d., 2002 m. vasario 5 d., 2008 m. vasario 20 d. nutarimai). Taigi pagal Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalį aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija, kuri inter alia
apima teisę savarankiškai nustatyti studentų priėmimo tvarką.
Konstitucinis Teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutarime pažymėjo, kad Mokslo ir
studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo sudarytos
teisinės prielaidos Švietimo ir mokslo ministerijai nustatyti tokias stojimo į valstybės
finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas
aukštosiose mokyklose sąlygas, kurios nebūtų iš anksto žinomos ir aiškios ir kurios
skirtųsi nuo iš anksto paskelbtų aukštųjų mokyklų nustatytų priėmimo į studijas pagal
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas sąlygų, neatitinka iš Konstitucijos 40
straipsnio 3 dalies, 41 straipsnio 3 dalies nuostatos „Gerai besimokantiems piliečiams
valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas“, konstitucinio
teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų, taigi Konstitucinis Teismas minėtu
nutarimu pripažino, kad Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje
Švietimo ir mokslo ministerijai nenustatytas išankstinio paskelbimo geriausiai vidurinio
ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos terminas, kuris būtų pakankamas
konstitucinei teisei į nemokamą mokslą valstybinėse aukštosiose mokyklose veiksmingai įgyvendinti, taip pat tiek, kiek joje nenustatyta Švietimo ir mokslo ministerijos bei
aukštųjų mokyklų pareiga derinti priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas sąlygas, prieštarauja Konstitucijos
40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 dalies nuostatai „Gerai besimokantiems piliečiams
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valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas“, konstituciniam
teisinės valstybės principui. Tai reiškia, kad Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1
dalyje nustatyta tvarka nurodyta apimtimi, pagal kurią Švietimo ir mokslo ministerija
nustato geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarką, buvo
pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai.
Pareiškėjo argumentai dėl ginčijamo akto yra susiję su jo paskelbimo tvarka (terminu) bei turiniu. Ginčijamas Aprašas buvo patvirtintas įgyvendinant Mokslo ir studijų
įstatymo 70 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Švietimo ir mokslo ministerijai nenustatytas
išankstinio paskelbimo geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo
tvarkos terminas, kuris būtų pakankamas konstitucinei teisei į nemokamą mokslą valstybinėse aukštosiose mokyklose veiksmingai įgyvendinti, ir kurioje nenustatyta Švietimo ir
mokslo ministerijos bei aukštųjų mokyklų pareiga derinti priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas sąlygas.
Todėl išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ginčijamas Aprašas buvo
priimtas įgyvendinant Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalį, įtvirtinančią tokią
geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos nustatymo
tvarką, kuri, kaip minėta, pagal jai taikomus priėmimo ir paskelbimo reikalavimus buvo
pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, sprendžia, kad ir ginčijamas Aprašas prieštarauja Konstitucijai, t. y. prieštarauja Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3
dalies nuostatai „Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose
laiduojamas nemokamas mokslas“ ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
Išplėstinė 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, Nr. I-575-3/2011). Taigi konstatavus Aprašo prieštaravimą Konstitucijos
40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 dalies nuostatai „Gerai besimokantiems piliečiams
valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas“ ir konstituciniam
teisinės valstybės principui, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra būtina tirti ginčijamo akto atitiktį kitoms pareiškėjo prašyme nurodytoms įstatymų nuostatoms. Atsižvelgiant į tai, išplėstinė teisėjų kolegija nepasisakys dėl ginčijamo akto atitikties Mokslo
ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 daliai, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1
dalies 1 ir 3 punktams bei Švietimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės
14 d. įsakymu Nr. ISAK-1021 patvirtintas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2009 metais tvarkos aprašas prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 dalies nuostatai „Gerai besimokan20
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tiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas“
ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.

1.2. Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos
nuostatų 23 punkto nuostatos „motyvai dėl atmestų kandidatūrų nenurodomi“ atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – viešojo administravimo institucijų skaidrumo principui) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktui
Administracinė byla Nr. I662-5/2012
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00095-2011-6
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. kovo 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės,
Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovui advokatui Virgilijui Kaupui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus
apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Pretendentų atrankos iš
delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų 23 punkto nuostata „motyvai dėl atmestų
kandidatūrų nenurodomi“ neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui
(jo aspektui – viešojo administravimo institucijų skaidrumo principui) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo A. M. skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Užsienio reikalų ministerijos
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Pretendentų į deleguotų nacionalinių ekspertų pareigas atrankos protokolą Nr. 30 ir
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – ir Užsienio reikalų ministerija) 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. (21.2.8.12)-3-6948 „Dėl skundo“.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi nutarė
kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirt, ar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų
Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų (toliau – ir Nuostatai)
23 punkto nuostata „motyvai dėl atmestų kandidatų nenurodomi“ neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – viešojo administravimo institucijų
skaidrumo principui) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau
– ir Viešojo administravimo įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui.
Pareiškėjas nurodė, jog Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m.
rugpjūčio 21 d. įsakymu V-157 patvirtintų Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo
komisijos nuostatų 23 punkte įtvirtinta, kad pretendentai į laisvas pareigas atrenkami atviru balsavimu; atrenkamas tas pretendentas, kuris surenka daugiausiai balsų; jei
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko ar jį pavaduojančio Komisijos nario balsas; motyvai dėl atmestų kandidatūrų nenurodomi. Teismas pažymėjo, kad
skaidrumo principas yra konstitucinis principas – Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2008 m. sausio 22 d. nutarime konstatavo,
jog visuotinai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos principas, suponuoja informacijos sklaidą ir komunikavimą, atvirumą ir
viešumą (tiek, kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), atskaitingumą
atitinkamai bendruomenei ir sprendimus priimančių pareigūnų atsakomybę už tuos
sprendimus, taip pat tai, kad priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iškilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti; kiti asmenys turi turėti galimybę tuos
sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti; skaidrumas sietinas su dalyvaujamąja demokratija, informacijos laisve, galimybe piliečiams ir kitiems asmenims kritikuoti valdžios įstaigų veiklą; valstybės tarnybos skaidrumas yra būtina prielaida neįsigalėti korupcijai,
protekcionizmui, vienų asmenų diskriminavimui ir privilegijų teikimui kitiems, užkirsti
kelią piktnaudžiavimams valdžia, taigi ir būtina prielaida žmonėms pasitikėti viešosios
valdžios institucijomis ir apskritai valstybe. Minėtame Konstitucinio Teismo nutarime
taip pat konstatuota, kad valstybės tarnybos skaidrumo reikalavimas Konstitucijoje nėra
paminėtas expressis verbis, bet tai anaiptol nereiškia, kad valstybės tarnybos skaidrumas
netraktuotinas kaip iš Konstitucijos kylantis imperatyvas; priešingai, valstybės tarnybos
skaidrumas – tai konstitucinis principas.
Pastebėjo, jog nors pagal Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir
Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo (toliau – ir Įstatymas) nuostatas asmenys yra priimami į pareigas ne Lietuvos valstybės institucijose, t.
y. ne į valstybės tarnybą, bet tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio
valstybių institucijose, tačiau konstitucinis skaidrumo principas negali būti siejamas tik
su valstybės tarnyba – tokią praktiką formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (2011 m. sausio 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-444-16/2010).
Kadangi, teismo vertinimu, pagal Įstatymo nuostatas pretendentų atranka į pareigas
tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose yra
būtent valstybės funkcija (Įstatymo 4 ir 5 str., Nuostatų 2 p.), šios funkcijos vykdymui
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taip pat taikytinas konstitucinis skaidrumo imperatyvas.
Pasak pareiškėjo, Nuostatų 23 punkto nuostata „motyvai dėl atmestų kandidatūrų nenurodomi“ prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui
– viešojo administravimo institucijų skaidrumo principui), nes ginčijamas teisinis reguliavimas sudaro prielaidas neskaidriai pretendentų atrankai į pareigas tarptautinėse
ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose. Dar daugiau, pagal
Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 22 d. nutarimą, esant tokiai situacijai, kai Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisija, jos nariai gali nenurodyti motyvų dėl
atmestų kandidatūrų, kyla grėsmė, kad nepatenkinti pretendentai negalės realiai pasinaudoti absoliučia teise į teisminę gynybą: kad asmuo galėtų ne formaliai, o realiai ir
veiksmingai įgyvendinti savo teisę ginti teisme savo pažeistą konstitucinę teisę lygiomis
sąlygomis pretenduoti į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose, sprendimų dėl asmens nepriėmimo į atitinkamas pareigas
motyvai turi būti aiškūs, informacija apie šių sprendimų motyvus turi būti prieinama
teismui, nes priešingu atveju teismas negalėtų išspręsti atitinkamos bylos.
Taip pat, pareiškėjo nuomone, ginčijama Nuostatų 23 punkto nuostata dėl minėtų
teisinių argumentų prieštarauja ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui – objektyvumo principui, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo
priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki
ir objektyvūs, pagrįsti motyvais, sprendiniai negali būti, kaip kad teigia atsakovas Užsienio reikalų ministerija, tiesiog (kad ir atvirai) „nubalsuoti“. Atviras balsavimas, kurio
pagrindu priimami sprendiniai, be motyvacijos gali sąlygoti tiesioginę, atvirą savivalę,
skaidrumo principo miražo formavimą.
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Užsienio reikalų ministerijos atsiliepimas, kuriuo
prašoma ginčijamą Nuostatų 23 punkto nuostatą pripažinti teisėta. Atsiliepimas grindžiamas šiais motyvais:
1. Pagal Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 2 straipsnį, delegavimas – tai
karjeros valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų ir prokurorų perkėlimas ir
siuntimas ir kitų asmenų siuntimas dirbti į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas
ar užsienio valstybių institucijas. Įstatymo 9 straipsnis nustato, jog pretendentų atranką
Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Valstybės tarnybos departamentas
(išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį); pretendentai į pareigas ar pareigybes tarptautinėse operacijose ar misijose atrenkami iš delegavimo rezervo; delegavimo
rezerve turi būti ne mažiau kaip 100 pretendentų (Įstatymo 11 str.); pretendentų į delegavimo rezervą atranką organizuoja ir vykdo Valstybės tarnybos departamentas (Įstatymo 12 str.), o pretendentų atranką iš delegavimo rezervo organizuoja ir vykdo Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į konkrečioms pareigoms civilinėje tarptautinėje
operacijoje ar misijoje keliamus reikalavimus; tam tikslui Užsienio reikalų ministerijoje
sudaroma atrankos komisija, kurios nuostatus tvirtina užsienio reikalų ministras (Įstatymo 13 str.).
2. Įstatymu Užsienio reikalų ministerijai pavesta koordinuoti delegavimą, tuo tiks23

I. Administracinių teismų praktika

lu administruoti jai skirtus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus išlaidoms, susijusioms su delegavimu, padengti, organizuoti ir vykdyti pretendentų atranką
iš delegavimo rezervo. Pagal ginčijamus užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21
d. įsakymu Nr. V-157 patvirtintus Nuostatus, pretendentų atranka iš delegavimo rezervo
vykdoma Užsienio reikalų ministerijos kancleriui patvirtinus išvadą, kad laisvos pareigos atitinka delegavimo prioritetus ir išlaidos, susijusios su delegavimu, bus padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto asignavimų (Nuostatų 9 p.); ministerijos kancleriui patvirtinus 9 punkte nurodytą išvadą, komisijos sekretorius tą pačią dieną skelbia atranką į laisvas pareigas ar pareigybes interneto svetainėje www.urm.lt (Nuostatų 11 p.). Komisijai vykdant atranką ir
vertinant pretendentus, siekiama įvertinti, kuris jų (kurie jų) geriausiai tenkina laisvoms
pareigoms ar pareigybėms nustatytus reikalavimus ir (ar) turi geriausius iš visų delegavimo rezerve esančių pretendentų gebėjimus atlikti laisvoms pareigoms ar pareigybėms,
dėl kurios (kurių) vyksta atranka, nustatytas funkcijas (Nuostatų 20 p.); pretendentai į
laisvas pareigas atrenkami atviru balsavimu; atrenkamas tas pretendentas, kuris surenka
daugiausia balsų; motyvai dėl atmestų kandidatūrų nenurodomi (Nuostatų 23 p.).
3. Atsakovo nuomone, nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo teiginiu, jog Nuostatų
23 punktas ta apimtimi, jog motyvai dėl atmestų kandidatūrų nenurodomi, prieštarauja
konstituciniam skaidrumo principui bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 2 punktui, todėl turi būti pripažintas negaliojančiu. Užsienio reikalų ministerijos atrankos komisijos sprendimas, priimtas pagal Įstatymą bei šio Įstatymo pagrindu
užsienio reikalų ministro patvirtintus Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatus, laikytinas specifiniu administravimo aktu, kurio nemotyvuotumas
negali būti pripažįstamas trūkumu. Nuostatų 23 punktas nustato, kad pretendentai į
laisvas pareigas atrenkami atviru balsavimu ir atrenkamas tas kandidatas, kuris surenka
daugiausia balsų. Taigi komisijos nariai turi pareikšti savo poziciją dėl pretendentų komisijos posėdyje atviru balsavimu. Pagal Nuostatuose nustatytą balsavimo būdą ir tvarką kiekvienas komisijos narys, norėdamas iš didesnio kandidatų skaičiaus išrinkti keletą asmenų, Komisijos posėdyje balsuoja atvirai ir asmeniškai, o rezultatas nustatomas
Komisijai sprendimą priimant posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (1973, 70 psl.) žodį „balsuoti“ aiškina kaip „per rinkimus paduoti balsą už kandidatus“. Ginčijama norminio administracinio akto nuostata
aiškintina neatsiejamai nuo Įstatymo, o nei šis, nei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai,
reglamentuojantys asmenų atrinkimą siekiant juos deleguoti juos į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas, neįpareigoja Užsienio reikalų
ministerijos sudarytos specialios atrankos komisijos narių savo nuomonę, išreiškiamą
atviro balsavimo būdu, komisijos protokole ar asmeniškai pretendentams motyvuoti,
argumentuoti ar kitaip savo nuomonę pagrįsti. Šiame Įstatyme įstatymų leidėjas nepasisakė dėl būtinumo surašyti atrankos komisijos sprendimų motyvus arba reikalavimus sprendimo turiniui. Taigi sudarytos specialios pretendentų atrankos iš delegavimo
rezervo komisijos sprendimas yra specifinis administracinis aktas, kuriam neturi būti
taikomi pareiškėjo nurodytų teisės aktų reikalavimai dėl Komisijos sprendimo motyvuotumo.
4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, jog egzistuoja sprendimų priėmimo specifika dėl jų kolegialumo, atviro balsavimo bei viešo svarstymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimas adminis24
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tracinėje byloje Nr. R-63-5/2008, 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. R-11-41/2007). Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m.
lapkričio 30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-502-1425/2009, įvertinęs įstatymuose apibrėžtas savivaldybės nario teises ir pareigas, padarė išvadą, kad savivaldybės
tarybos narys yra laisvas apsisprendžiant dėl balsavimo ir neprivalo motyvuoti vienokios ar kitokios pozicijos; dėl to savivaldybės tarybos priimtas sprendimas laikytinas
specifiniu administraciniu aktu, kurio nemotyvuotumas negali būti pripažįstamas pakankamu trūkumu, sudarančiu savarankišką pagrindą sprendimui panaikinti. Atsakovo
nuomone, šiuose sprendimuose nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
argumentacija dėl galimos tam tikrų institucijų sprendimų priėmimo specifikos turėtų
būti taikomos ir nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu
Nr. V-157 patvirtintų Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų
23 punktas nustato:
„Pretendentai į laisvas pareigas atrenkami atviru balsavimu. Atrenkamas tas pretendentas, kuris surenka daugiausiai balsų. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko ar jį pavaduojančio Komisijos nario balsas. Motyvai dėl atmestų
kandidatūrų nenurodomi.“
Pareiškėjas abejones iškėlė dėl Nuostatų 23 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, jog
„motyvai dėl atmestų kandidatūrų nenurodomi“, atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – viešojo administravimo institucijų skaidrumo principui)
bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui.
Aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinį, Konstitucinis Teismas
savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės 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 atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d.,
2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai). 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 (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Taip pat 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
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aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju
aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m.
sausio 19 d. nutarimai). 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. nutarimai). 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).
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat ne kartą yra konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas,
kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į
nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. Asmens teisė kreiptis į teismą
suponuoja ir jo teisę į tinkamą teisinį procesą, ji yra būtina teisingumo įgyvendinimo
sąlyga. Pabrėžtina, kad negali būti dirbtinai suvaržoma asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą arba nepagrįstai apsunkinamas jos įgyvendinimas (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2008 m. sausio 22 d. nutarimai).
IV.
Kaip matyti iš ginčijamų Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos
nuostatų preambulės, šis teisės aktas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių
institucijas įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 13 straipsniu.
Įstatymo 13 straipsnis nustato, kad pretendentų atranką iš delegavimo rezervo organizuoja ir vykdo Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į konkrečioms pareigoms
ar pareigybėms civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje, taip pat pareigoms ar
pareigybėms tarptautinėje, Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje, susijusioms su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo
ir gynybos politika, keliamus reikalavimus; tam tikslui Užsienio reikalų ministerijoje
sudaroma atrankos komisija; jos nuostatus ir sudėtį tvirtina užsienio reikalų ministras;
į atrankos komisijos sudėtį gali būti įtraukiami asmenys iš kitų valstybės institucijų ir
įstaigų, su kurių funkcijomis yra susijęs pareigų ar pareigybių civilinėje tarptautinėje
operacijoje ar misijoje, taip pat pareigų ar pareigybių tarptautinėje, Europos Sąjungos
institucijoje ir užsienio valstybės institucijoje, susijusių su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, pobūdis.
Taigi darytina išvada, jog įstatymų leidėjas užsienio reikalų ministrui suteikė įgaliojimus sudaryti atrankos komisiją, kurios paskirtis – organizuoti ir vykdyti pretendentų
atranką iš delegavimo rezervo tais atvejais, kai deleguojama į pareigas ar pareigybes civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje, taip pat pareigas ar pareigybes tarptautinėje, Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje, susijusias su krizių
valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, bei patvirtinti atrankos komisijos nuostatus, t. y. nustatyti šios komisijos darbo tvarkos procesines
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(procedūrines) taisykles. Be to, atsižvelgdama į cituotą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog minėtas įstatymų leidėjo pavedimas užsienio reikalų ministrui patvirtinti pretendentų atranką iš delegavimo rezervo vykdančios
atrankos komisijos nuostatus galėjo būti realizuojamas tik laikantis tam tikrų reikalavimų, kylančių iš konstitucinio teisinės valstybės principo, inter alia kad žemesnės galios
teisės aktais negali būti nustatomas toks teisinis reguliavimas, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose, be kita ko ir tai, kad poįstatyminiame teisės
akte įtvirtintas teisinis reguliavimas negali sudaryti prielaidų apsunkinti Konstitucijos
bei įstatymų asmeniui garantuojamos teisės kreiptis į teismą, manant, kad pažeistos jo
teisės bei teisėti interesai, realizavimą.
Vertinant Nuostatuose nustatytą Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos darbo tvarką, vykdant atranką, pažymėtina, jog pagal Nuostatų 20 punktą vertinant pretendentus siekiama įvertinti, kuris jų (kurie jų) geriausiai tenkina laisvoms pareigoms ar pareigybėms nustatytus reikalavimus ir (ar) turi geriausius iš visų delegavimo
rezerve esančių pretendentų gebėjimus atlikti laisvoms pareigoms ar pareigybėms, dėl
kurios (kurių) vyksta atranka, nustatytas funkcijas. Taigi tiek ši nuostata, tiek ir minėtas
Įstatymo 13 straipsnis, nustatantis, jog vykdant atranką turi būti atsižvelgiama į konkrečioms pareigoms ar pareigybėms civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje, taip
pat pareigoms ar pareigybėms tarptautinėje, Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio
valstybės institucijoje, susijusioms su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, keliamus reikalavimus, įtvirtina tam tikrus objektyvius kriterijus, pagal kuriuos turi būti vykdoma pretendentų atranka iš delegavimo
rezervo – t. y. pretendentų atitikimas konkrečioms pareigoms ar pareigybėms keliamiems reikalavimams bei jų gebėjimai atlikti konkrečioms pareigoms bei pareigybėms
nustatytas funkcijas.
Taip pat Nuostatų 21 punktas numato, jog privalumų vertinimas yra papildomas,
bet nebūtinas atrankos etapas; pretendentų privalumai yra vertinami tuo atveju, jei
pretendentų, atitinkančių atrankos reikalavimus, yra daugiau nei prašo laisvas pareigas
ar pareigybes paskelbusi institucija ar nei nurodyta Ministerijos valstybės sekretoriaus
patvirtintoje išvadoje. Pagal Nuostatų 22 punktą, kilus klausimų dėl pretendento(ų)
tinkamumo laisvoms pareigoms ar pareigybėms užimti ir esant Komisijos pirmininko
ar jį pavaduojančio Komisijos nario siūlymui, Komisija gali pretendentą(us) paprašyti
atvykti pokalbio. Užsienio reikalų ministerija apie atrinktus pretendentus (išskyrus asmenis, kurie deleguojami sudarant delegavimo sutartis) raštu informuoja deleguojančiąsias institucijas; apie atrinktus pretendentus pranešama laisvas pareigas ar pareigybes
paskelbusiai institucijai (Nuostatų 25 p.); atrinkti pretendentai informuojami elektroninio pašto žinute arba raštu ne vėliau kaip per tris darbo dienas po Komisijos posėdžio
(Nuostatų 26 p.); pretendentai su Komisijos posėdžio protokolu gali susipažinti pateikę
rašytinį prašymą; Komisijos sprendimą gali apskųsti pretendentai per 3 darbo dienas
nuo Komisijos posėdžio datos, pateikdami rašytinį skundą ministerijos valstybės sekretoriui; skundas turi būti išnagrinėtas per 3 darbo dienas; Komisijos sprendimas gali būti
peržiūrimas (Nuostatų 27 p.).
Taigi vertinant nurodytą teisinį reguliavimą, darytina išvada, jog pagal Nuostatus
atrankos komisija atranką vykdo, kaip taisyklė, nekviesdama pretendentų į pokalbį, t. y.
pretendentų atitikimas konkretiems keliamiems reikalavimams vertinamas komisijos
posėdyje pagal turimą informaciją apie juos (dokumentus); pretendentų atrankos rezul27

I. Administracinių teismų praktika

tatai įforminami Komisijos posėdžio protokole, tačiau jame, kaip kad seka iš ginčijamo
Nuostatų 23 punkto, neatsispindi motyvai dėl neatrinktų (atmestų) kandidatūrų. Pastebėtina ir tai, jog nepaisant to, kad pagal Nuostatų 27 punktą pretendentams suteikiama teisė apskųsti Komisijos sprendimą ministerijos valstybės sekretoriui (pagal aktualų
teisinį reguliavimą – ministerijos kancleriui), tačiau tiek iš Įstatymo, tiek ir iš Nuostatų
išplaukia, jog kompetencija atrinkti pretendentus iš delegavimo rezervo – įvertinti jų
atitikimą keliamiems reikalavimams – suteikta specialiai šiam tikslui sudarytai Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijai.
Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog užsienio reikalų ministro sudarytai atrankos komisijai, kaip subjektui, kuriam pavesta tam tikra funkcija viešojo
administravimo srityje, be specialaus nurodytus asmenų delegavimo į tarptautines ir
Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas teisinius santykius reguliuojančio Įstatymo, taikytinas ir bendruosius viešojo administravimo principus nustatantis įstatymas, t. y. Viešojo administravimo įstatymas.
V.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktas (2006 m. birželio 27 d.
įstatymo Nr. X-736 redakcija), kuriam ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį pareiškėjas prašo įvertinti, nurodo vieną iš viešojo administravimo principų, kuriais privalo
vadovautis viešojo administravimo subjektai – objektyvumo principą, reiškiantį, kad
administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto
veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Paminėtinos ir kitos Viešojo administravimo
įstatymo nuostatos, aktualios nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje, inter
alia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas, reiškiantis, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį
administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme
išdėstytus teisinius pagrindus; administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais, taip pat ir šio įstatymo 8
straipsnio 1 dalis (aktuali 2008 m. spalio 6 d. įstatymo Nr. X-1743 redakcija), nustatanti, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis
(faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.
Tad reikalavimas viešojo administravimo subjektui motyvuoti priimamą sprendimą yra
ir tiesiogiai įtvirtintas bendruosius viešojo administravimo pagrindus nustatančiame
Viešojo administravimo įstatyme, taigi taikomas visose viešojo administravimo srityse.
Šiuo aspektu pastebėtina ir tai, jog, kaip yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, individualiais administraciniais aktais, priimtais viešojo administravimo
subjektų, yra sprendžiami skirtingo pobūdžio teisiniai santykiai, 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
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010). Tačiau bet
kokiu atveju negali būti paneigiama viešojo administravimo institucijos pareiga pagrįsti
asmenų atžvilgiu priimamus sprendimus, t. y. nurodyti konkrečiu atveju pakankamus ir
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aiškius motyvus, lėmusius sprendimo priėmimą.
Kaip minėta, iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų konstitucinių imperatyvų teisėkūros subjektams kyla reikalavimas paisyti teisės aktų hierarchijos. Taigi
nors išplėstinė teisėjų kolegija nekvestionuoja atsakovo įgaliojimų tvirtinamuose atrankos komisijos nuostatuose nustatyti procesines šios atrankos komisijos darbo tvarkos
taisykles, inter alia įtvirtinti pasirinktą sprendimų priėmimo modelį (pavyzdžiui, kaip
kad nagrinėjamu atveju – nustatyti, kad pretendentai atrenkami atviru balsavimu), tačiau įgyvendinant šią diskrecijos teisę įtvirtintas teisinis reguliavimas negali sudaryti
teisinių prielaidų pažeisti inter alia minėtus Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintus bendruosius viešojo administravimo principus – įstatymo viršenybės, objektyvumo principus bei reikalavimą viešojo administravimo subjektui motyvuoti priimamus
sprendimus. Todėl šiuo aspektu atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, jog
ginčijamos nuostatos teisėtumą pagrindžia specifinis sprendimų priėmimo būdas –
atvirai balsuojant. Kaip jau minėta, atranka iš delegavimo rezervo vykdoma vertinant
pretendentų atitikimą konkrečioms pareigoms ar pareigybėms, į kurias pretenduojama,
keliamiems reikalavimams, todėl akivaizdu, jog iš minėtų principų seka reikalavimas
atrankos komisijai sprendimus dėl konkrečių asmenų atrinkimo iš delegavimo rezervo,
ir, atitinkamai, asmenų kandidatūrų atmetimo priimti ne išskirtinai savo nuožiūra ar
savavališkai, bet objektyviai ir nešališkai, sprendimus motyvuojant. Juolab jog nurodytas reikalavimas – kad priimamų sprendimų motyvai būtų aiškūs ir žinomi asmeniui,
dėl kurio priimtas sprendimas, – yra prielaida užtikrinti realias galimybes asmeniui,
manančiam, jog sprendimu pažeidžiamos jo teisės, įgyvendinti iš konstitucinio teisinės
valstybės principo bei kitų Konstitucijos nuostatų kylančią asmens teisę kreiptis į teismą. Asmuo, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės asmenų delegavimo į tarptautines ir
Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas srityje, turi turėti realią
ir veiksmingą galimybę įgyvendinti Konstitucijos garantuojamą teisę ginti savo teises
teisme. Tačiau ginčijamu teisiniu reguliavimu įtvirtinus, jog Pretendentų atrankos iš
delegavimo rezervo komisija, atrinkdama kandidatus iš delegavimo rezervo, nenurodo
motyvų, dėl kurių atmetamos tam tikros kandidatūros, sudaromos prielaidos suvaržyti
šią asmens teisę, kadangi, kaip minėta, siekiant tinkamai realizuoti savo teisę kreiptis į
teismą, asmuo turi žinoti motyvus sprendimo, kuris, jo manymu, pažeidžia jo teises.
Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
ginčijama užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl
Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų 23 punkto nuostata „motyvai dėl atmestų kandidatūrų nenurodomi“ prieštarauja konstituciniam teisinės
valstybės principui bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 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 užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio
21 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos
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nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų 23 punkto nuostata „motyvai dėl atmestų kandidatūrų nenurodomi“
prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.

1.3. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326
patvirtintų Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų,
įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų,
įrenginių, sistemų) taisyklių (2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-272 redakcija) 34
punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktui
Administracinė byla Nr. I525-4/2012
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00092-2011-3
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. kovo 8 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovei Daivai Gasiūnaitei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus
apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326 patvirtintų Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių
objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių (2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-272
redakcija) 34 punktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalį ir
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. Š. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „VST“, tretiesiems asmenims Valstybinei kainų ir energetikos
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kontrolės komisijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Elektrovoltas“ dėl sutarties pakeitimo ir nuostolių priteisimo.
Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326 patvirtintų Elektros energijos vartotojų,
gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių
energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių (redakcija, galiojusi
nuo 2006 m. liepos 23 d. iki 2008 m. rugsėjo 1 d., t. y. 2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr.
4-272 redakcija) (toliau – ir Taisyklės) 34 punktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 29 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 4 straipsnio 1
dalies 2 punktui, o civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė.
Teismas nurodė, jog byloje ieškovė ieškiniu iš esmės prašė sumažinti jos elektros
įrenginių prijungimo prie atsakovo elektros tinklų mokestį, prašydama skaičiuoti 40
procentų dalį ne nuo projektinės sąmatinės vertės, o nuo atsakovo faktiškai patirtų išlaidų. Taigi byloje kilo ginčas dėl ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326
patvirtintų Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių,
sistemų) taisyklių (2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-272 redakcija) 34 punkto taikymo
ir jo aiškinimo.
Ieškovės elektros įrenginių prijungimo ir 2007 m. liepos 27 d. Naujojo vartotojo
elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo tarp šalių metu galiojusių taisyklių 34 punktas numatė, kad naujiesiems vartotojams operatorių paslaugų kaina, išskyrus atvejus, nustatytus taisyklių 341 punkte, yra
lygi 40 procentų vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie tinklų projekto sąmatinės
vertės, kai yra 34.1-34.6 punktuose numatytos sąlygos (nagrinėjamu civilinėje byloje
atveju – kai pagal patvirtintus vartotojų prijungimo prie tinklų įkainius apskaičiuota
operatoriaus teikiamos paslaugos kaina yra daugiau kaip 2,5 karto mažesnė nei šios
paslaugos projektinė sąmata). Pažymėjo, jog vėliau Taisyklių 34 punkto norma buvo
pakeista, nustatant, jog naujiesiems vartotojams operatorių paslaugų kaina, išskyrus
atvejus, nustatytus taisyklių 341, 342 ir 343 punktuose, yra lygi 40 procentų vartotojo
elektros įrenginių prijungimo prie tinklų viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos, kai yra 34.1-34.6 punktuose numatytos sąlygos (redakcija, galiojusi
nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.). Pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo nuomone, ginčijamos
tarp šalių sudarytos sutarties sudarymo metu galiojęs Taisyklių 34 punktas neatitinka
Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto asmenų lygybės principo, taip pat Viešojo
administravimo įstatyme 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinto objektyvumo principo,
reiškiančio, kad sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto
veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Pasak pareiškėjo, nurodyta nuostata reiškia,
kad skirtingi naujieji vartotojai jų prijungimo prie elektros tinklų metu gali sumokėti realiai skirtingą prijungimo išlaidų dalį, priklausomai nuo to, kokia yra parengiama
tokio vartotojo prijungimo projektinė sąmata, tačiau nesiejant to su realiai patirtomis
prijungimo išlaidomis. Todėl gali susidaryti tokia situacija, kad vienas naujai prijungtas
vartotojas, apmokėdamas 40 procentų prijungimo prie tinklų sąmatinės vertės, sumokės apie 70 procentų realiai patirtų prijungimo išlaidų, kaip yra nagrinėjamoje byloje,
o kitas naujai prijungtas vartotojas, jeigu jam bus parengta pigesnė projektinė sąmata,
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sumokės, pvz. 50 procentų realiai patirtų prijungimo išlaidų. Tokia situacija, pareiškėjo
nuomone, prieštarauja konstituciniam asmenų lygybės principui.
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir
Ūkio ministerija) ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ir Energetikos ministerija) atsiliepimai.
Ūkio ministerija atsiliepime pažymėjo, jog ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326 patvirtintos Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų
(tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.
4-738 nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo pripažintos netekusiomis galios – nuo tada galioja
Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų)
prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m.
gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-246. Ūkio ministerija pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijos įsteigimu įstatymu 2009 m. sausio 27 d. įsteigus Energetikos
ministeriją, energetikos srityje valstybės politiką formuoja Energetikos ministerija, todėl Ūkio ministerija nebeturi kompetencijos aiškinti energetikos srities teisės aktų, o
tokius įgaliojimus turi Energetikos ministerija. Todėl, pasak Ūkio ministerijos, ji nėra
tinkamas atsakovas byloje.
Energetikos ministerijos atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Ginčijamą teisės aktą Ūkio ministerija priėmė vadovaudamasi tuo metu galiojusios redakcijos Energetikos įstatymo 6 straipsnio 9 punktu, nustačiusiu Ūkio ministerijos kompetenciją inter alia tvirtinti energijos ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo,
tiekimo ir vartojimo taisykles, ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu.
Vertinant, ar ginčijamas Taisyklių 34 punktas atitinka aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus, Energetikos ministerijos nuomone, būtina įvertinti Taisyklėse įtvirtintų teisės normų ir jose nustatytų reikalavimų pobūdį. Pagal savo turinį Taisyklės įtvirtina
specialias elektros energijos vartotojų prijungimo taisykles ir reikalavimus sutarčiai, sudaromai tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo, t. y. santykiai dėl elektros energijos įrenginių
prijungimo tarp minėtų subjektų yra reguliuojami ne tik privatinės teisės, kurioje galioja asmenų lygybės principas, bet ir viešosios teisės normomis. Pastebėjo, jog Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas 2004 m. kovo 17 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-204/2004)
yra konstatavęs: „Naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų sutartys
sudarytos tarp šalių 2000 m. lapkričio 20 d. ir 2001 m. lapkričio 21 d., yra viešosios
sutartys (CK 6.161 str.), kuriose paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis LR ūkio
ministro įsakymu“. Neunifikuotas, neindividualus viešosios sutarties sąlygų pobūdis lemia, kad tokios sutartys turi būti sudaromos vadovaujantis imperatyviomis norminių
teisės aktų nuostatomis – t. y. Taisyklių 34 punktas visais atvejais turi būti aiškinamas
ir taikomas vienodai, nediskriminuojant vartotojų, kuriems teikiama elektros energijos
prijungimo paslauga. Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje subjektas,
turėjęs vadovautis Taisyklėmis ir jas tinkamai pritaikyti, yra paslaugos teikėjas, atsakovas AB „VST“.
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2. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešojo administravimo
principai, tarp jų įstatymų viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia, kurie reiškia, kad
viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, veikla atitikti Viešojo administravimo įstatyme išdėstytus teisinius
pagrindus, o administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu,
visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais (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 (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 4 p.). Šio įstatymo 6
straipsnio 2 dalyje numatyta, jog norminius administracinius aktus turi teisę leisti tik
viešojo administravimo institucijos, turinčios įstatymų nustatytus įgaliojimus, o pagal 6
straipsnio 4 dalį privalomus reikalavimus asmenims nustato tik įstatymai ar jų pagrindu
priimti teisės aktai. Taigi vertinant ginčijamos nuostatos atitiktį aukštesnės galios teisės
aktams, reikėtų įvertinti, ar ginčui aktualius teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai Ūkio ministerijai ginčui aktualiu metu suteikė įgaliojimus priimti tokios formos
ir turinio teisės aktą kaip Taisyklės. Kaip minėta, teisė tvirtinti energijos ir energijos
išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles Ūkio ministerijai buvo nustatyta Energetikos įstatymo 6 straipsnio 9 punktu.
3. Pareiškėjas abejones dėl galiojusio ginčijamo teisinio reguliavimo atitikimo nurodytam viešojo administravimo subjektų veiklos objektyvumo principui grindė tuo, jog
ginčijama nuostata įtvirtintas elektros energijos prijungimo paslaugos apskaičiavimo
būdas netoleruotinas teisinėje valstybėje, kurioje galioja konstitucinis asmenų lygybės
principas, todėl prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam visų asmenų lygybės prieš įstatymą principui, taigi prieštarauja ir minėtam Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam objektyvumo principui. Energetikos ministerija nurodė, jog Viešojo
administravimo įstatyme įtvirtinti įstatymo viršenybės, objektyvumo bei kiti principai
kyla iš Konstitucijoje įtvirtintų konstitucinių teisinės valstybės bei kitų principų. Aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas (toliau – ir 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. 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). Taigi atsakovo Ūkio ministerijos diskrecijos teisę
riboja iš 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.
4. Pareiškėjas kelia klausimą, ar galiojęs ginčijamas teisinis reguliavimas nepažeidžia asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigū33
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nams 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. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog šis principas
nepaneigia to, kad įstatyme gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu (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 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). Pasak Energetikos ministerijos, galiojusios Taisyklių
34 punkto nuostatos negalima vertinti kaip diskriminacinės ar įtvirtinančios asmenų
nelygybę prieš įstatymą, teismą ar kitas valstybės institucijas ar pareigūnus dėl to, kad
vartotojai turėjo teisę patys pasirinkti subjektą, atliksiantį elektros energijos prijungimo
darbų projektinę sąmatą, nuo kurios bus skaičiuojamas prijungimo prie elektros tinklų
mokestis, t. y. vartotojai turėjo galimybę pasirinkti jiems ekonomiškai palankiausią, kainos atžvilgiu priimtiną variantą. Be to, Taisyklių 34 punkto nuostata vienodai taikoma
visiems vartotojams, todėl teigti, kad yra pažeistas asmenų lygybės prieš įstatymą principas, nėra pagrindo.
5. Pažymėjo, jog Energetikos ministerija buvo įsteigta 2009 m. sausio 12 d. Lietuvos
Respublikos energetikos ministerijos įsteigimo įstatymo 1 straipsniu. 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. 2010 m. sausio 1 d.
įsigaliojo energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-246 patvirtintas
Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų)
prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašas, kurio 42 punkte numatyta, kad prijungimo prie elektros tinklų
įmokos skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengta ir patvirtinta elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų
įkainių nustatymo metodika ir jos patvirtintais prijungimo prie tinklų įkainiais. Konkrečią prijungimo įmoką vartotojui ar gamintojui apskaičiuoja operatorius, kuris teikia
šią paslaugą. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, prijungimo prie elektros
tinklų paslaugos kaina nustatoma, atsižvelgiant į viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo,
atliekančio prijungimo darbus, faktiškai patirtas išlaidas.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas prašo ištirti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326 patvirtintų Elektros energijos vartotojų,
gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių
energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių 34 punkto (2006 m.
liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-272 redakcija) atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai bei
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktui.
Taisyklių 34 punktas (2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-272 redakcija) nustatė:
„Naujiesiems vartotojams operatorių paslaugų kaina, išskyrus atvejus, nustatytus
šių Taisyklių 34-1 punkte, yra lygi 40 procentų vartotojo elektros įrenginių prijungimo
prie tinklų projekto sąmatinės vertės, kai:
34.1. vartotojas pageidauja didinti elektros energijos tiekimo patikimumą;
34.2. pagal patvirtintus vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainius apskaičiuota operatoriaus teikiamos paslaugos kaina yra daugiau kaip 2,5 karto mažesnė nei
šios paslaugos projektinė sąmata;
34.3. vartotojas pageidauja keisti vienfazį atvadą trifaziu nekeisdamas leistinosios
naudoti galios;
34.4. vartotojas dėl jam priklausančio dalies nekilnojamojo turto perdavimu kitam
asmeniui (naujajam vartotojui) atsisako leistinosios naudoti galios ar jos dalies ir naujojo vartotojo elektros įrenginiai, kurių leistinoji naudoti galia lygi atsisakytajai, jungiami
tuo pačiu elektriniu adresu kaip ir leistinosios naudoti galios atsisakiusio vartotojo buvę
įrenginiai;
34.5. naujai prijungiamų vartotojo elektros įrenginių leistinoji naudoti galia didesnė
kaip 1000 kW;
34.6. vartotojo elektros įrenginiai prijungiami prie 35 kV įtampos tinklų ir nuosavybės riba yra 35 kV įtampos pusėje.“
Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymu
Nr. 4-253 ginčijamas Taisyklių 34 punktas buvo pakeistas, o 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-738 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymo
Nr. 4-350 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių“ pakeitimo ir kai kurių
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ Taisyklės
buvo pripažintos netekusiomis galios. Taigi ginčijamas teisinis reguliavimas šiuo metu
nebegalioja. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjama norminė administracinė byla yra
pagal teismo, kuriam kilo abejonės dėl individualioje civilinėje byloje taikytino norminio administracinio akto dalies teisėtumo, prašymą, konstatuotina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas privalo išnagrinėti šį prašymą neatsižvelgiant į tai, jog
ginčijama nuostata nebegalioja (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 ir kt.).
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo 2011
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m. balandžio 14 d. nutarties motyvų matyti, jog abejonės kilo dėl Taisyklių 34 punkte
nustatyto teisinio reguliavimo, pagal kurį šių Taisyklių 34.1-34.6 punktuose nurodytais atvejais naujiesiems vartotojams operatorių paslaugų kaina yra lygi 40 procentų
vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie tinklų projekto sąmatinės vertės. Kaip nurodė pareiškėjas, tokia nuostata reiškia, kad skirtingi naujieji vartotojai jų prijungimo
prie elektros tinklų metu gali sumokėti realiai skirtingą prijungimo išlaidų dalį, priklausomai nuo to, kokia yra parengiama tokio vartotojo prijungimo projektinė sąmata,
tačiau nesiejant to su realiai patirtomis tokio vartotojo prijungimo išlaidomis. Todėl,
pasak pareiškėjo, gali susidaryti tokia situacija, kad vienas naujai prijungtas vartotojas,
apmokėdamas 40 procentų prijungimo prie tinklų sąmatinės vertės, sumokės apie 70
procentų realiai patirtų prijungimo išlaidų, kaip yra nagrinėjamoje byloje, o kitas naujai prijungtas vartotojas, jeigu jam bus parengta pigesnė projektinė sąmata, sumokės,
pavyzdžiui, apie 50 procentų nuo realiai patirtų prijungimo išlaidų. Dėl nurodytų argumentų, pareiškėjo manymu, ginčijama nuostata prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio
1 dalyje įtvirtintam asmenų lygybės principui, taip pat Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintam objektyvumo principui, reiškiančiam, kad
sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi
būti nešališki ir objektyvūs.
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog norminės administracinės bylos
nagrinėjimo dalyką ir ribas apibrėžia pareiškėjo prašymas, pažymi, jog būtent nurodyta
apimtimi – tiek, kiek Taisyklių 34 punkte įtvirtinta, kad šiame punkte nustatytais atvejais naujiesiems vartotojams operatorių paslaugų (t. y. naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų) kaina yra lygi 40 procentų vartotojo elektros
įrenginių prijungimo prie tinklų projekto sąmatinės vertės – bei pareiškėjo nurodytu
aspektu ginčijamas teisinis reguliavimas bus vertinamas.
IV.
Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą
nuostatą, ne kartą yra pažymėjęs, kad joje yra įtvirtinta formali visų asmenų lygybė.
Konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas reikalauja, kad teisėje pagrindinės
teisės ir pareigos būtų įtvirtintos visiems vienodai (Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 18 d., 2000 m. birželio 30 d., 2008 m. rugsėjo 23 d., 2008 m. gruodžio 24 d. ir
2009 m. kovo 2 d. nutarimai). Taip pat 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 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.,
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2008 m. gruodžio 24 d. ir 2009 m. kovo 2 d. nutarimai).
Taigi iš Konstitucinio Teismo suformuluotos oficialiosios konstitucinės doktrinos
nuostatų matyti, jog vertinant, ar tam tikru teisiniu reguliavimu nėra pažeidžiamas asmenų lygiateisiškumo principas, pirmiausia būtina identifikuoti tam tikrų subjektų (jų
grupių) nevienodą (diferencijuotą) teisinį reguliavimą, o tai identifikavus – vertinti, ar
toks skirtingas teisinis reguliavimas yra nustatytas pagrįstai (t. y. ar asmenys ar objektai, kuriems taikomas skirtingas teisinis reguliavimas, pasižymi tokiais teisinės padėties
skirtumais, dėl ko toks diferencijuotas teisinis reguliavimas būtų objektyviai pateisinamas, ar tokiu skirtingu teisiniu reguliavimu siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų ar jei tai susiję su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais).
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog ginčijamos Taisyklių 34 punkto nuostatos
analizė neduoda pagrindo išvadai, jog joje nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas
dėl iš esmės analogiškoje padėtyje esančių subjektų. Priešingai, ši nuostata nustato vienodą visų subjektų, priklausančių nurodytai grupei – t. y. naujųjų vartotojų, patenkančių į Taisyklių 34.1-34.6 punktuose (tarp jų ir individualioje civilinėje byloje aktualų ir
ieškovės atžvilgiu taikytiną, kaip nustatyta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartyje, Taisyklių 34.2 punkte nurodytą atvejį) apibrėžtas vartotojų grupes
(vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų atvejus) – traktavimą. Kaip seka iš
Taisyklių 34 punkto, visiems konkrečiai naujųjų vartotojų grupei priskirtiems subjektams yra nustatyta vienoda operatoriaus teikiamos prijungimo prie operatoriaus tinklų
paslaugos kainos nustatymo taisyklė – kaina yra lygi 40 procentų vartotojų elektros
įrenginių prijungimo prie tinklų projekto sąmatinės vertės, kas neleidžia teigti, jog yra
nustatytas diferencijuotas teisinis reguliavimas.
Kaip minėta, pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas 2011m. balandžio 14 d. nutartyje galimą lygiateisiškumo principo pažeidimą grindžia tuo, jog galimos situacijos, kai
vienas naujas vartotojas, apmokėdamas 40 procentų prijungimo prie tinklų sąmatinės
vertės, faktiškai sumokės apie 70 procentų realiai patirtų prijungimo išlaidų (kaip kad
nagrinėjamoje individualioje byloje), o kitas vartotojas, jeigu jam bus parengta pigesnė
projektinė sąmata, gali sumokėti apie 50 procentų nuo realiai patirtų prijungimo išlaidų.
Tačiau ūkio ministras, realizuodamas įstatymų leidėjo jam pavestus įgaliojimus (pagal
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (2003 m. birželio 24 d. įstatymo Nr. IX-1644
redakcija) 6 straipsnio 1 dalies 9 punktą Ūkio ministerijai buvo priskirta kompetencija
nustatyti vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarką ir
sąlygas) ir ginčijama Taisyklių nuostata įtvirtindamas naujųjų vartotojų, nurodytų Taisyklių 34.1-34.6 punktuose, elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklų kainos
nustatymo taisyklę, pasirinko tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį kaina nustatoma kaip
tam tikra procentinė išraiška (40 procentų) nuo vartotojo parengto projekto sąmatinės
vertės. Juolab atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog Taisyklėse nustatyti ir tam tikri reikalavimai projekto sąmatos rengimui – pagal Taisyklių 8 punktą, projekto sąmata sudaroma vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir darbo, medžiagų bei mechanizmų sąnaudų
statyboje normatyvais, o pagal 37 punktą, į sąmatą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos
ir sąnaudos, reikalingos projektui įgyvendinti. Taigi šioje norminėje administracinėje
byloje aktualiu aspektu, kaip minėta, visų nurodytai naujųjų vartotojų grupei priklausančių asmenų atžvilgiu nustatytas vienodas teisinis reguliavimas, ir ta aplinkybė, jog
prijungimo prie elektros tinklų kainą vertinant pagal tai, kokią realiai patirtų prijungi37
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mo išlaidų dalį ši kaina sudaro (t. y. vertinant pagal kitą, nei Taisyklėse nustatyta, kriterijų), vartotojams apskaičiuota ir jų sumokėta prijungimo kainos procentinė vertė nuo
realiai patirtų prijungimo išlaidų gali skirtis, neduoda pagrindo išvadai, jog jų atžvilgiu
nustatytas skirtingas (diferencijuotas) teisinis reguliavimas. Šiuo atveju tam tikri skirtumai tarp naujųjų vartotojų sumokėtos operatoriaus teikiamos prijungimo paslaugos
kainos (šią kainą vertinant kaip tam tikrą procentinę dalį nuo realiai patirtų prijungimo
išlaidų, o ne kaip procentinę dalį nuo projekto sąmatinės vertės) gali atsirasti asmenims
kiekvienu konkrečiu atveju faktiškai realizuojant Taisyklėse nustatytas bendras ir aktualiu aspektu visiems naujiems vartotojams, apibrėžtiems Taisyklių 34.1-34.6 punktuose,
vienodas prijungimo prie elektros tinklų tvarkos nuostatas, tarp jų ir – priklausomai
nuo to, koks parengiamas vartotojo projektas ir apskaičiuojama jo sąmatinė vertė (kaip
seka iš Taisyklių 6-8 punktuose nustatyto teisinio reguliavimo, projektą ir jo sąmatą
rengia vartotojas).
Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog
ginčijamas teisinis reguliavimas, nustatantis, jog Taisyklių 34.1-34.6 punktuose numatytais atvejais naujiesiems vartotojams operatorių paslaugų kaina yra lygi 40 procentų vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklų projekto sąmatinės vertės, neprieštaravo
Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės
institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
V.
Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar Taisyklių 34 punktas ginčijama apimtimi neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintam
objektyvumo principui.
Viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234
redakcija, galiojusi iki 2007 m. sausio 1 d.) 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustatė vieną
iš principų, kuriais viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi, – objektyvumo principą, reiškiantį, kad sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Nuo 2007 m. sausio 1 d.
įsigaliojusios 2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcijos Viešojo administravimo įstatyme šis principas buvo įtvirtintas 3 straipsnio 2 punkte ir apibrėžtas iš esmės
analogiškai.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 113 straipsnio 1 dalies 6 punkto seka, jog bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo nutartis kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą turi būti
motyvuota, nutartyje turi būti išdėstyti teisiniai argumentai, kuriais besikreipiantis teismas grindžia savo abejonę dėl ginčijamo akto (ar jo dalies) teisėtumo. Be to, nurodomi
teisiniai argumentai privalo būti išsamūs, aiškūs, logiški ir nuoseklūs; neturi būti apsiribojama vien tik bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais, taip pat neturėtų būti ir
nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų. Minėti trūkumai
gali būti pagrindu atsisakyti priimti teismo prašymą ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p., 114 str. 1 d.), o jei jis jau buvo priimtas – norminę
administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai
(ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m.
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vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-3/2009).
Pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 11 d. nutartyje, siekdamas pagrįsti savo abejones dėl Taisyklių 34 punkto ginčijama apimtimi teisėtumo, iš
esmės jokių savarankiškų, nuoseklių ir aiškių motyvų dėl ginčijamo teisinio reguliavimo
atitikties Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam objektyvumo principui nenurodė, dėl ko nėra aiški pareiškėjo teisinė pozicija. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų
kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjui tinkamai nesuformulavus prašymo ištirti Taisyklių 34 punkto atitiktį Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam
objektyvumo principui, t. y. nesant tyrimo dalyko, toks prašymas negali būti nagrinėjamas administraciniame teisme, dėl ko norminė administracinė byla dalyje dėl Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326 patvirtintų Elektros
energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių
34 punkto (2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-272 redakcija) atitikties Viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija) 4 straipsnio
1 dalies 2 punkte (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcijos – 3 str. 2 p.)
įtvirtintam objektyvumo principui, nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p. ir 114 str. 1 d.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
101 straipsnio 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi ir 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu
Nr. 326 patvirtintų Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų,
įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių 34 punktas (2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-272 redakcija) ta
apimtimi, kuria šių taisyklių 34.1-34.6 punktuose numatytais atvejais naujiesiems vartotojams operatorių paslaugų kaina yra lygi 40 procentų vartotojo elektros įrenginių
prijungimo prie tinklų projekto sąmatinės vertės, neprieštaravo Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.
Nutraukti norminę administracinę bylą dalyje dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326 patvirtintų Elektros energijos vartotojų,
gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių
energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių 34 punkto (2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-272 redakcija) atitikties Viešojo administravimo įstatymo (1999
m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija) 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte (2006
m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcijos – 3 str. 2 p.) įtvirtintam objektyvumo
principui.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.4. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo
Nr. 3D-893 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl
Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punkto atitikties konstituciniam teisinės
valstybės principui
Administracinė byla Nr. I502-6/2012
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00123-2011-8
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. kovo 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Rasai Miliūnaitei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus
apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-893 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m.
spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktas
neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir pareiškėjas) nagrinėjo administracinę bylą pagal asmens skundą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė mokėjimo agentūra) dėl
sprendimo panaikinimo. Teismas 2011 m. liepos 1 d. nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-893 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m.
spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir
Įsakymas) 2 punktas, kuriame nustatyta, kad „Pavedu Nacionalinei mokėjimo agentūrai
prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo įvertinti 2007 m. ir 2008 m. pateiktas paraiškas
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplin40

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

kosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“,
„Natura 2000 išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, neprieštarauja konstituciniam
teisinės valstybės principui, jo elementams – teisėtų lūkesčių apsaugos ir non bis in idem
principams.
Teismas nurodė, jog nagrinėjamoje administracinėje byloje veikla, vykdoma pagal
programą „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, buvo įvertinta ir Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimu, pritaikius sankcijas,
pareiškėjui tam tikra suma. Tačiau vadovaujantis ginčijama Įsakymo nuostata, jo veikla
buvo pakartotinai įvertinta ir pritaikytos sankcijos, nors anksčiau priimtas Nacionalinės
mokėjimo agentūros sprendimas galiojo.
Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis
Teismas) 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime yra nurodęs, jog Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad turi būti užtikrintos
žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžią įgyvendinančios ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, visi pareigūnai turi veikti remdamiesi teise, paklusdami
Konstitucijai ir teisei, kad Konstitucija turi aukščiausią teisinę galią ir kad visi teisės
aktai turi atitikti Konstituciją. Neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Teisinio saugumo principas
– vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti
teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus
lūkesčius. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise. Valstybė privalo vykdyti
įsipareigojimus asmeniui. Konstitucinė asmens teisėtų lūkesčių apsauga aiškintina neatsiejamai nuo Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, Konstitucijoje įtvirtintos
įgytų teisių apsaugos, būtinumo užtikrinti asmens, kuris paklūsta teisei, laikosi įstatymų
reikalavimų, pasitikėjimą valstybe ir teise. Asmens pasitikėjimas valstybe ir teise bei
teisėtų lūkesčių apsauga, kaip konstitucinės vertybės, yra neatskiriami nuo teisės aktų
konstitucingumo ir teisėtumo prezumpcijos.
Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos administracinio teismo nuomone, įvertinus
pareiškėjo individualioje byloje veiklą ir sprendimu jam paskyrus išmoką, jis įgijo teisėtą lūkestį, kad viešojo administravimo institucijos vykdo savo funkcijas tinkamai pagal teisės aktus, todėl po beveik trejų metų priėmus skundžiamą sprendimą, jo teisėti
lūkesčiai buvo pažeisti. Be to, pareiškėjas buvo nubaustas antrą kartą už tuos pačius
pažeidimus, kuriuos Nacionalinė mokėjimo agentūra nustatė dar 2007 metais, tačiau tai
prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui kitu aspektu – negalima dukart
bausti už tą patį teisės pažeidimą (non bis in idem) (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Pareiškėjas pažymėjo ir tai, jog ginčijama Įsakymo nuostata nedera ir su Europos
Sąjungos teise, kurioje galioja teisėtų lūkesčių apsaugos principas bei non bis in idem
principas. Be to, Europos Komisijos 1975/2006 reglamento (su vėlesniais pakeitimais
bei papildymais) 30 straipsnyje nurodoma, kad ex post patikrinimai vykdomi praėjus
ne daugiau 12 mėnesių (nors šis reguliavimas susijęs su investiciniais projektais, tačiau
nušienavimą, tiriamą nagrinėjamoje individualioje byloje, patikrinti dar sunkiau, todėl į tai mutatis mutandis būtina atsižvelgti), o nagrinėjamu atveju patikrinimas buvo
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atliktas daugiau negu po dvejų su puse metų. Pareiškėjo manymu, ginčijamas teisinis
reguliavimas dėl nurodytų teisinių argumentų aiškiai pažeidžia teisėtų lūkesčių apsaugos principą, tačiau tik sudaro prielaidas pažeisti non bis in idem principą, nes šis principas pažeidžiamas tik tada, kai yra pritaikoma sankcija netiesiogiai pagal ginčijamą
teisinį reguliavimą. Vis dėlto ginčijamą teisinį reguliavimą reikia aiškinti ne formaliai,
o atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos ketinimus, t. y. į tai, kad Įsakymo 2 punktu yra
siekiama dar kartą iš naujo nubausti tam tikrus ūkininkus, kuriems būtų taikomi pakartotiniai patikrinimai.
Taip pat Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, jog Europos Komisijos
Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, 2008 m. rugpjūčio 4–8 d. atlikęs Nacionalinės mokėjimo agentūros auditą, 2009 m. vasario 9 d. rašte Nr. AGR 2643
nurodė nustatytus neatitikimus. Šiame rašte buvo nurodyta, jog Lietuvos Respublikos
valdžios institucijos ne iki galo įvykdė 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo
plėtrai ir 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio
bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir
nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančio Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001,
(EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB)
Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 reikalavimus, todėl privalo imtis priemonių ir ištaisyti padėtį, kaip nustatyta priede, siekdami užtikrinti, kad ateityje būtų laikomasi šių
reikalavimų. Taigi šiame rašte nurodyta, jog būtina imtis priemonių ir ištaisyti padėtį,
kad nebebūtų daromos klaidos, dėl ko, pareiškėjo nuomone, gali būti keičiamas reguliavimas. Tačiau viešojo administravimo institucijų padarytos klaidos negali būti taisomos
asmenų teisėtų lūkesčių apsaugos ir non bis in idem principų sąskaita, nes atsakomybė
turi tekti ir tenka būtent institucijoms, padariusioms klaidas.
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau
– ir Žemės ūkio ministerija) atsiliepimas, kuriuo prašoma ginčijamą norminio administracinio akto dalį pripažinti teisėta. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1) Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (toliau –
ir Direktoratas) Tiesioginės paramos auditas 2008 m. rugpjūčio 4-8 d. atliko Nacionalinės
mokėjimo agentūros auditą, kurio metu buvo nustatyti neatitikimai. Direktoratas 2009
m. vasario 9 d. rašte Nr. AGR 2643 nurodė, jog Lietuvos Respublikos valdžios institucijos ne iki galo įvykdė 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai ir 2003 m.
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės
paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras
paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančio Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93,
(EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB)
Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr.
2529/2001 reikalavimus, todėl privalo imtis priemonių ir ištaisyti padėtį, kaip nustatyta
priede, siekdami užtikrinti, kad ateityje būtų laikomasi šių reikalavimų. Buvo nurodyta,
42

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

jog audito metu tikrintu atveju 2007 metais dėl geros agrarinės būklės ir aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo buvo sumažinta tik išmoka, teikiama pagal vienkartinės
išmokos už plotus schemą, o Kaimo plėtros programos buvo finansuojamos iki galo.
Direktorato nuomone, nepaisant Reglamento Nr. 1698/2005 51 straipsnio reikalavimų,
nebuvo sumažintos išmokos pagal kompleksinio paramos susiejimo reikalavimus. Reglamento Nr. 1698/2005 51 straipsnis nustato, kad jei paramos gavėjai, gaunantys išmokas pagal 36 straipsnio a punkto i-v papunkčius ir b punkto i, iv ir v papunkčius, dėl
jiems tiesiogiai priskiriamo veikimo ar neveikimo visoje valdoje nesilaiko Reglamento
(EB) Nr. 1782/2003 4 ir 5 straipsniuose bei III ir IV prieduose numatytų privalomų reikalavimų, bendras išmokų, kurios turi būti skiriamos tais kalendoriniais metais, kuriais
nustatomas toks reikalavimų nesilaikymas, dydis sumažinamas arba jos neskiriamos, t.
y. sumažinamos arba nemokamos tiesioginės išmokos ir parama pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programos (toliau – ir Programa) priemones. Direktoratas nurodė, jog Lietuvos valdžios institucijos savo procedūras turi suderinti su minėtų teisės
aktų nuostatų reikalavimais.
2) Atsižvelgdamas į audito pastabas, žemės ūkio ministras Įsakymu papildė Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo metodiką (toliau – ir Metodika), patvirtintą žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 29 d. įsakymu
Nr. 3D-470, šia nuostata: sankcijos dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimų Programos priemonių išmokoms taikomos tokio pat dydžio kaip ir
sankcijos, pritaikytos pagrindinei išmokos daliai; sankcijos apskaičiuojamos kiekvienai
Programos priemonės išmokai atskirai (Metodikos 10 p.). Be to, šio Įsakymo 2 punktu
žemės ūkio ministras pavedė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo įvertinti 2007 m. ir 2008 m. pateiktas paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „NATURA
2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „NATURA 2000 išmokos“,
„Miškų aplinkosaugos išmokos“.
3) Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis – Konstitucinis aktas „Dėl
Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, priimtas 2004 m. liepos 13 d. įstatymu Nr. IX-2343, įtvirtino nuostatą, kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis; jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis
grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o
teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir
kitus teisės aktus. Nuostata dėl sankcijų taikymo už nustatytus pažeidimus yra įtvirtinta
Reglamente Nr. 1698/2005, kuris galiojo pareiškėjo 2007 metų paraiškos administravimo metu. Taigi administruojant paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, vadovautasi ne tik
Lietuvos Respublikos teisės aktų, bet ir Europos Sąjungos reglamentų bei kitų teisės aktų
reikalavimais. Europos Bendrijos steigimo sutarties 249 straipsnyje numatyta, jog tam,
kad Europos Parlamentas ir Taryba bendrai atliktų savo uždavinius, Taryba ir Komisija
priima reglamentus ir leidžia direktyvas, priima sprendimus, teikia rekomendacijas ar
nuomones. Savo ruožtu reglamentas taikomas visuotinai, jis visas privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, taip pat ir Lietuvoje nuo jų paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje ar reglamente nurodytos datos. Iš Europos Bendrijos
steigimo sutarties 10 straipsnio nuostatų kyla Europos Sąjungos teisės viršenybės prieš
valstybės narės, taip pat ir Lietuvos teisę, principas. Lietuvos įsipareigojimas laikytis Eu43
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ropos Bendrijos steigimo sutarties nuostatų yra nustatytas Lietuvos stojimo į Europos
Sąjungą sutarties 1 straipsnio 1 dalyje.
4) Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo nuomone, pareiškėjų atžvilgiu
pritaikyta nuostata dėl sankcijų taikymo už 2006 ir 2007 metais atliktų patikrų vietoje
nustatytus pažeidimus nelaikytina teisės aktų taikymu atgal, nes paraiškų pateikimo
metu minėti reglamentai galiojo, o Nacionalinė mokėjimo agentūra Įsakymu buvo įpareigota atlikti veiksmus, kuriuos ji turėjo atlikti vadovaudamasi minėtais reglamentais.
Taigi Įsakymas buvo priimtas siekiant, kad nebūtų pažeisti reglamentų reikalavimai.
Taip pat nebuvo pažeistas non bis in idem principas, nes Įsakyme nesuformuluota naujų
sankcijų už tą patį pažeidimą, o siekiama, kad būtų pritaikytos paraiškų pateikimo metu
reglamentuose nustatytosios sankcijos.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

III.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D893 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl Sankcijų
už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktas, kurio atitiktimi konstituciniam teisinės valstybės
principui pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas suabejojo, nustato:
„Pavedu Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo
įvertinti 2007 m. ir 2008 m. pateiktas paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams
vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „NATURA 2000 išmokos ir
su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „NATURA 2000 išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“.
Taigi ginčijamoje nuostatoje įtvirtintu pavedimu Nacionalinei mokėjimo agentūrai
pavesta pakartotinai (iš naujo) įvertinti pareiškėjų 2007 ir 2008 metais pateiktas paraiškas pagal nurodytas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones.
Nurodytas pavedimas, savo ruožtu, vertintinas kaip sudarantis prielaidas Nacionalinei
mokėjimo agentūrai tam tikrais atvejais, kai iš naujo įvertinus nurodytas paraiškas tam
tikros aplinkybės būtų įvertintos kitaip, nei pirmojo paraiškų vertinimo metu, priimti
dėl šių paraiškų sprendimus, kuriais iš esmės būtų pakeisti (panaikinti) anksčiau minėtu
klausimu priimti sprendimai, suteikę (nustatę) pareiškėjams tam tikras teises (jų ribas,
mastą). Tad atsižvelgdama į teisinius argumentus, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog ginčijamą teisinį reguliavimą būtina vertinti
pirmiausia šiuo aspektu – ar žemės ūkio ministras turėjo įgaliojimus poįstatyminiu teisės aktu pavesti Nacionalinei mokėjimo agentūrai iš naujo įvertinti 2007 ir 2008 metais
pateiktas paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB
susijusios išmokos“, „NATURA 2000 išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, dėl kurių jau buvo priimti sprendimai, sukėlę pareiškėjams teisines pasekmes, ir, atitinkamai,
priimti tuo pačiu klausimu (dėl paramos pagal nurodytas Lietuvos kaimo plėtros 200744
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2013 metų programos priemones skyrimo ar sankcijų taikymo) naujus sprendimus – t.
y. faktiškai pakeisti anksčiau priimtus sprendimus, suteikusius (nustačiusius) asmenims
tam tikras teises (jų apimtį, ribas).
IV.
Aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinį, Konstitucinis Teismas
savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati
Lietuvos Respublikos Konstitucija, kad konstitucinis teisinės valstybės principas aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamos atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio, kad minėto principo turinys atsiskleidžia 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. 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., 2004 m. gruodžio 29 d.
ir kt. nutarimai).
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). Taip pat Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog iš konstitucinio
teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų
leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad 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.
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. 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 2002 m. rugpjūčio 21
d., 2003 m. gruodžio 30 d., 2004 m. gruodžio 13 d. ir kt. nutarimai). 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
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įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytu
įstatyme (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2007 m. gegužės 5 d.
nutarimas).
Pažymėtina ir tai, jog Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, jog konstitucinis teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir
tai, kad turi būti užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžią įgyvendinančios ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, visi pareigūnai turi veikti remdamiesi teise, paklusdami Konstitucijai ir teisei, kad Konstitucija turi aukščiausią teisinę galią ir kad visi teisės aktai turi atitikti Konstituciją. Neatsiejami teisinės valstybės
principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas.
Teisinio saugumo principas – vienas iš esminių Konstitucijoje įtirtinto teisinės valstybės
principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti
teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio
tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai).
Atsižvelgdama į nurodytą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas, poįstatyminiu teisės aktu nustatydamas tam tikrus pavedimus Nacionalinei mokėjimo agentūrai, privalėjo laikytis tam tikrų reikalavimų, kylančių iš
konstitucinio teisinės valstybės principo, inter alia 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.
V.
Ginčijamu teisiniu reguliavimu Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pavesta pakartotinai įvertinti pareiškėjų 2007 ir 2008 metais pateiktas paraiškas pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“,
„NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „NATURA
2000 išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, kas, kaip minėta, vertintina kaip įgaliojimų šiai institucijai suteikimas tam tikrais atvejais faktiškai pakeisti (panaikinti)
anksčiau tuo pačiu klausimu jos anksčiau priimtus sprendimus, sukėlusius asmenims
teisines pasekmes (suteikusius teises). Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nurodytos teisės – pakeisti (panaikinti) savo priimtą sprendimą, nustačiusį asmenims teises (jų apimtį, ribas), – suteikimas viešojo administravimo institucijai reikalauja įstatyminio reguliavimo, ir toks įgaliojimas negali būti įtvirtintas poįstatyminiame teisės akte.
Minėta išvada grindžiama tuo, jog nei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymas, nustatantis viešojo administravimo principus, bendruosius viešojo administravimo institucijų veiklos pagrindus ir pan., nei ir kiti įstatymai nenumato viešojo
administravimo institucijos teisės panaikinti savo priimtą administracinį sprendimą,
suteikusį asmeniui tam tikras teises. Pastebėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, jog institucija pati negali panaikinti
savo priimto administracinio sprendimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2005 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-161/2005, 2010 m. vasa46
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rio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-35/2010). Todėl atsižvelgiant į tai,
jog viešojo administravimo subjektų veiklai taikytinas principas „viskas, kas nėra leista,
yra draudžiama“, kylantis, be kita ko, iš Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 punkte įtvirtinto įstatymo viršenybės principo, 4 straipsnyje įtvirtintų nuostatų dėl
viešojo administravimo įgaliojimų suteikimo bei kitų šio įstatymo nuostatų, akivaizdu,
jog viešojo administravimo institucijai, inter alia Nacionalinei mokėjimo agentūrai, įstatymais nėra suteikta teisė pakeisti (panaikinti) savo priimtus individualius teisės aktus,
suteikusius (nustačiusius) asmenims tam tikras teises (jų apimtį, ribas). Vadinasi, atsižvelgiant į tai, kad administracinių aktų priėmimo pagrindai yra įtvirtinti įstatyme, toks
teisinis reguliavimas, kuris leistų pakeisti (panaikinti) teises (jų apimtį, ribas) suteikusį
(nustačiusį) administracinį aktą, taip pat turėtų turėti įstatyminį pagrindą. Nesant tokio
įstatyme įtvirtinto pagrindo pakeisti (panaikinti) teises suteikusį (nustačiusį) administracinį aktą, bet įtvirtinus tokią galimybę poįstatyminiu teisės aktu, iš esmės būtų sukurta nauja bendro pobūdžio teisės norma ir tokiu būdu iš esmės pakeistas įstatymo
lygmens visuminis teisinis reguliavimas.
Nagrinėjamu aspektu pastebėtina ir tai, jog nei ginčijamame žemės ūkio ministro
įsakyme, nei atsakovo atsiliepime nėra aiškiai nurodyta konkreti Europos Sąjungos teisės
norma, kuri būtų įtvirtinusi įgaliojimus žemės ūkio ministrui pavesti paraiškas vertinti ir
dėl jų priimti sprendimus įgaliotai institucijai iš naujo įvertinti paraiškas, pateiktas 2007
ir 2008 m. pagal nurodytas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones. Taip pat nors atsiliepime atsakovas akcentuoja, jog ginčijamas teisinis reguliavimas
buvo nustatytas siekiant užtikrinti, jog priimant sprendimus dėl pareiškėjų 2007 ir 2008
metais pateiktų paraiškų pagal nurodytas priemones būtų tinkamai įgyvendinti Europos
Sąjungos teisės aktų – reglamentų – reikalavimai, pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, jog
reglamentai yra tiesioginio taikymo aktai, galioję ir 2007 bei 2008 metais pateiktų paraiškų
pirmojo vertinimo ir sprendimų dėl jų priėmimo metu, nebuvo jokių kliūčių jau pirmojo
paraiškų vertinimo metu vadovautis šių teisės aktų nuostatomis.
Kaip minėta, konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja tam tikrus reikalavimus teisėkūros subjektams, inter alia paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų
hierarchijos; poįstatyminiais teisės aktais yra realizuojamos įstatymo normos ir jais gali
būti reguliuojami tam tikri procesiniai (procedūriniai) asmens teisių įgyvendinimo aspektai, tvarka ir pan., tačiau juose negali būti įtvirtintos bendro pobūdžio normos, reguliuojančios teisinius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymais.
Žemės ūkio ministras ginčijamu Įsakymo 2 punktu pavedė Nacionalinei mokėjimo agentūrai pakartotinai įvertinti pareiškėjų 2007 ir 2008 metais pateiktas paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės
aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus
kalnuotas vietoves“, „NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „NATURA 2000 išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, ir, atitinkamai, dėl
jų priimti naujus sprendimus, t. y. suteikė įgaliojimus pakeisti (panaikinti) anksčiau šiuo
klausimu priimtus sprendimus, suteikusius (nustačiusius) asmenims teises (jų apimtį,
ribas). Tačiau toks šiame poįstatyminiame teisės akte įtvirtintas pavedimas Nacionalinei
mokėjimo agentūrai nėra grindžiamas įstatymu, nors, kaip minėta, teisės viešojo administravimo institucijai panaikinti savo priimtą sprendimą, suteikusį asmeniui teises,
įtvirtinimas reikalauja įstatyminio pagrindo. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus,
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
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2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-893 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 29 d.
įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktas prieštarauja
konstituciniam teisinės valstybės principui, apimančiam inter alia reikalavimus teisėkūros subjektui leisti teisės aktus neviršijant savo įgaliojimų bei paisyti iš Konstitucijos
kylančios teisės aktų hierarchijos.
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 žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-893 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-470
„Dėl Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės
valstybės principui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.

1.5. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.
622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio
statybos rūšys“ (2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-824 redakcija) 12.11 punkto, nustatančio, kad statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas priskiriama paprastajam remontui, atitikties Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalies nuostatai „buto (butų) ir
kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas)“
Administracinė byla Nr. I756-8/2012
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00149-2011-6
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. kovo 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
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dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei E. I.,
trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovei Ž. M.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo
Kauno apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio
reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-824 redakcija) 12.11 punktas, nustatantis, kad „statinio bendrųjų, atskirųjų,
vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas priskiriama paprastajam
remontui“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1
dalies nuostatai „buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas)“.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Kauno apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą atsakovui Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl
sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teismas 2011 m. rugsėjo 19 d.
nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti,
ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
(toliau – ir Reglamentas) 12.11 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos
ūkio įstatymo (toliau – ir Šilumos ūkio įstatymas) 29 straipsnio 1 dalies nuostatai „buto
(butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas)“.
Pareiškėjas Kauno apygardos administracinis teismas nurodė, jog pagal Šilumos
ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalį buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) nustatyta tvarka
rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas). Tačiau pagal nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusį Reglamento 12.11 punkto pakeitimą, statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojų sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas priskiriami statinio paprastajam remontui. Dėl to,
teismo nuomone, kyla pagrįsta abejonė, kad reglamentuojant atsijungimą nuo statinio
centrinio šildymo sistemos yra prieštaravimas tarp įstatyme bei poįstatyminiame teisės
akte įtvirtinto teisinio reguliavimo.
II.
Rengiant norminę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme,
gauti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Aplinkos ministerija) ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
(toliau – ir Energetikos ministerija) atsiliepimai.
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Atsakovas Aplinkos ministerija prašo ginčijamą Reglamento nuostatą pripažinti
teisėta. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Pareiškėjas analizavo Reglamento atitiktį tik Šilumos ūkio įstatymui, tačiau neanalizavo kompleksiškai visų teisės aktų, reglamentuojančių statybos teisinius santykius, be
to, Reglamento galimą neteisėtumą grindė tik lingvistiniu (gramatiniu) teisės aiškinimu.
2010 m. spalio 1 d. įsigaliojus Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6 ,12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28,
33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28(1) straipsniu,
keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymui, iš esmės pasikeitė statybos proceso teisinis
reglamentavimas. Statinio statybos rūšių (naujos statybos, statinio rekonstravimo, statinio
kapitalinio remonto, statinio paprastojo remonto) sąvokos apibrėžtos Statybos įstatymo
2 straipsnyje. Todėl vertinant Reglamento atitiktį Statybos įstatymui, akivaizdu, jog Reglamente nėra įtvirtinta naujų sąvokų ir jos neapibrėžtos kitaip, nei tai numatyta Statybos
įstatyme, o statybos darbų priskyrimas atitinkamai statybos rūšiai, nurodytai Reglamente,
tiesiogiai išplaukia iš Statybos įstatyme įtvirtintų statybos darbų sąvokų.
2. Statybos darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims ypatumai išdėstyti Reglamente, priimtame vadovaujantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 11 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 2.18 punktu. Būtent Statybos įstatymas
reglamentuoja statinio, kaip visumos, statybos rūšis, todėl statinio inžinerinių sistemų
įrengimas, keitimas, šalinimas negali būti prilygintas statinio rekonstravimui. Be to,
statybos techninio normavimo teisinį pagrindą sudaro Statybos įstatymas ir statybos
procesą reglamentuojantys poįstatyminiai teisės aktai – normatyviniai statybos techniniai reglamentai. Pagal Statybos įstatymo 1 straipsnio 1 dalį šis įstatymas nustato visų
Lietuvos Respublikos teritorijoje, teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse
esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises,
statomų, rekonstruojamų ir remontuojamu statinių esminius reikalavimus, statybos
techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos, statybos
užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo ir visos šios veiklos priežiūros
tvarką, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę.
Aplinkos ministro įsakymais tvirtinami privalomieji normatyviniai statybos techniniai
dokumentai yra statybos techniniai reglamentai, kurie privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos įstatymas. O Šilumos ūkio įstatymo taikymo sritis ir tikslas nustatyti šio
įstatymo 1 straipsnyje – šis įstatymas reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą,
šilumos ūkio subjektų veiklą, jų santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir
atsakomybę, tačiau nereglamentuoja statybos kaip veiklos principų. Taigi Reglamentas
yra statinio statybos rūšių ypatybes reglamentuojantis teisės aktas, kuris įgyvendina
Statybos įstatymo, o ne Šilumos ūkio įstatymo nuostatas. Pastebėjo, jog Energetikos ministerija Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus – Šilumos tiekimo ir
vartojimo taisykles bei Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių
(šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašą – patikslino pagal nuo 2010 m.
spalio 1 d. įsigaliojusias Statybos įstatymo pataisas.
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3. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Statybos įstatymo pakeitimus, pateiktus Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. rugsėjo 14 d. dekretu Nr. 1K-111 (Statybos įstatymo projekto Nr. XIP-1076) ir patikslintus atitinkamuose komitetuose (Statybos įstatymo projekto Nr. XIP-1076(2). Taigi manytina, jog būtent tokie buvo įstatymų leidėjo
ketinimai – palengvinti statybos teisinius santykius. Atsižvelgiant į tai, kad visi teisiniai
santykiai pasižymi dinamiškumu ir ne visada įmanoma idealiai sureglamentuoti ir suderinti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, negalima siaurai, vien tik
gramatiškai aiškinti Šilumos ūkio įstatymo vienos nuostatos, neatsižvelgiant į Statybos
įstatymą. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalį, statinio rekonstrukcija – statybos
rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.). Pagal Statybos įstatymo 2
straipsnio 19 dalį, statinio remontas – statinio kapitalinis ar paprastasis remontas. Statinio kapitalinis remontas apibrėžiamas kaip statybos rūšis, kurios tikslas yra pertvarkyti
statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų
– ilgio, pločio, aukščio ir pan.), statinio paprastasis remontas (atitinka Civilinio kodekso
sąvoką „einamasis remontas“) – statybos rūšis, kurios tikslas yra atnaujinti statinį, jo
nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant. Taigi atsižvelgiant į šias Statybos įstatyme įtvirtintas sąvokas, akivaizdu, kad statinio inžinerinių sistemų pertvarkymas, pakeitimas nekeičiant viso statinio (namo) ilgio, ploto, aukščio, priskiriamas prie statinio
paprastojo remonto darbų, kaip kad ir yra įtvirtinta Reglamento 12.11 punkte.
4. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalį, buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas). Taigi šis įstatymas tiesiogiai nukreipia į teisės aktą, kuriuo vadovaujantis
turi būti keičiamas patalpų šildymo būdas. Žodžio „rekonstruojant“ nereikėtų vertinti
atsietai nuo pasikeitusio Statybos įstatyme įtvirtinto reglamentavimo, todėl pripažintina,
kad minėtas žodis yra perteklinis ir šiuo metu statybos rūšies nenurodo, o turėtų būti
vadovaujamasi pakeistomis Statybos įstatymo nuostatomis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne vienoje byloje yra pripažinęs, kad aiškinant teisės akto nuostatas
svarbūs yra įstatymų leidėjo ketinimai ir tikslai, pavyzdžiui, 2007 m. vasario 19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I6-5/2007 yra nurodęs, kad norminiuose teisės aktuose esančių sąvokų negalima aiškinti vien pažodžiui, vien taikant lingvistinį (verbalinį)
metodą; jas aiškinant turėtų būti taikomi įvairūs teisės aiškinimo metodai: sisteminis,
bendrųjų teisės principų, loginis, teleologinis, įstatymų leidėjo ketinimų, precedentų,
istorinis, lyginamasis ir kt. Tai, kad lingvistinis metodas neturėtų būti suabsoliutinamas,
yra konstatavęs ir Konstitucinis Teismas (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d.,
2006 m. kovo 28 d., 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimai).
5. Konstitucinis Teismas 2010 m. lapkričio 16 d. nutarime yra nurodęs, jog kolizijų
šalinimas yra įstatymų leidėjo prerogatyva ir teisės taikymo klausimus turi spręsti institucija, turinti įgaliojimus taikyti teisės aktus; aiškinti teisės normos esmę yra valstybės
institucijos, taikančios įstatymus, pareiga. Todėl, atsakovo nuomone, nagrinėjamu atveju
turėtų būti keliamas ne Reglamento atitikties Šilumos ūkio įstatymui, o minėto įstatymo
suderinamumo su Statybos įstatymu klausimas. Tiek įstatymų leidėjo ketinimai (tikslai), kurie atsispindi siekyje supaprastinti, palengvinti statybos teisinius santykius, supaprastinti procedūrinius reikalavimus (tam tikrus statybos darbus priskyrus jau nebe
rekonstrukcijai, bet remontui, buvo supaprastintos procedūros – sumažinta administracinė našta asmenims, kas laikytina pozityviais valstybės veiksmais statybos veiklos
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srityje), tiek ir įgaliotų institucijų susirašinėjimai derinant įvairius teisės aktus atspindi,
kad būtent nurodytu būdu yra suprantamas tiek Statybos įstatymas, tiek ir Šilumos ūkio
įstatymas (ir Energetikos ministerija, ir Aplinkos ministerija atsijungimą supranta bei
pagal statybos darbų rūšį priskiria prie paprastojo remonto darbų).
Trečiasis suinteresuotas asmuo Energetikos ministerija atsiliepimu nurodo, jog ginčijama Reglamento nuostata neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 daliai.
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7 punktas nustato vieną iš Aplinkos ministerijos funkcijų
– formuoti valstybės politiką statybos ir jos priežiūros srityje, organizuoti, koordinuoti
ir kontroliuoti jos įgyvendinimą (7.2 p.). Siekiant šio tikslo bei kitų su statybos politikos
formavimu ir priežiūra susijusių tikslų, Aplinkos ministerijai 8 punktu pavesta, be kita
ko, rengti ir tvirtinti normatyvinius statybos techninius, statinio saugos ir paskirties
dokumentus.
2. Šilumos ūkio įstatymas reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos
ūkio subjektų veiklą, jų santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę. Šio įstatymo 29 straipsnis reglamentuoja šilumos vartotojų įrenginių atjungimo
nuo šilumos tiekimo sistemos klausimus – t. y. šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių
nutraukimą vartotojo iniciatyva. Šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad šilumos
vartotojas, pakeitęs buto (butų), kitų patalpų šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį; buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas), 2 dalis nustato
šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su vartotojais nutraukimo momentą tais atvejais,
kai pakeičiamas viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, o 3 dalis – kai pakeičiamas ne viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas.
Taigi Šilumos įstatymo 29 straipsnio tikslas – ginti šilumos vartotojų teises ir interesus,
nustatant jų teisę nutraukti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį. Šilumos ūkio įstatymas
nereglamentuoja statybos teisinių santykių, o yra specialusis energetikos srities teisės
aktas, reguliuojantis išimtinai tik šilumos ūkio, šilumos sektoriaus klausimus. Teisiniai
santykiai, kurie nepatenka į Šilumos ūkio įstatymo reguliavimo sritį, inter alia statybos
klausimai, sprendžiami kitų įstatymų ar juos detalizuojančių poįstatyminių teisės aktų
nustatyta tvarka. Pastatų ir / ar inžinerinių sistemų bei kitų statybos objektų įrengimo,
keitimo, šalinimo ar kiti statybos darbai ir jų kvalifikavimas, priskiriant atitinkamus
darbus tam tikrai statybos rūšiai, nėra Šilumos ūkio įstatymo reguliavimo sritis, todėl
minėti veiksmai yra atliekami ar atitinkamai vertinami kitų specialių teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Su statyba susijusius ir tam tikrus atskirus teisinius santykius be Statybos įstatymo reglamentuoja kiti teisės aktai, tarp jų ir statybos techniniai reglamentai, kurie detalizuoja Statybos įstatyme nustatytus bendruosius reikalavimus. Įvertinus Šilumos ūkio
įstatymo ir Statybos įstatymo reguliuojamas sritis, akivaizdu, kad su statyba susiję veiksmai turi būti atliekami griežtai laikantis statybos teisinius santykius reglamentuojančių
specialiųjų teisės normų reikalavimų. Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalis aiškiai
nurodo, jog buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas). Taigi
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ši nuostata vartotoją, norintį pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, tiesiogiai nukreipia į Statybos įstatymą, nurodydama, kad inžinerinių sistemų keitimas, šalinimas ar
kiti veiksmai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos teisinius santykius reguliuojančiais teisės aktais. Todėl, trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, ginčijamos nuostatos
turinio teisėtumas neturėtų būti vertinamas santykyje su Šilumos ūkio įstatymu, nes šis
įstatymas nereguliuoja statybos teisinių santykių. Atitinkamai iškilus abejonėms dėl Reglamento 12.11 punkto teisėtumo, pirmiausia turėtų būti vertinamas normos atitikimas
Statybos įstatymui, kaip pagrindiniam statybos teisinius santykius reguliuojančiam teisės aktui, kurį turi atitikti jį įgyvendinantys lydintieji teisės aktai, tarp jų – ir ginčijamas
Reglamentas. Teisės normų turinys ir jose įtvirtinti reikalavimai neturėtų būti vertinami
pažodžiui – turi būti atsižvelgiama į tikslus, kurių siekiama nustatytu reglamentavimu.
Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnis reglamentuoja vartotojo teisę nutraukti šilumos
pirkimo-pardavimo sutartį tais atvejais, kai yra keičiamas šildymo ir (ar) apsirūpinimo
karštu vandeniu būdas, papildomai pažymint, kad minėtas keitimas vykdomas laikantis
statybos klausimus reglamentuojančių teisės normų.
4. Atskiroms statybos rūšims ir darbams teisės aktų keliami reikalavimai nėra savitiksliai – jais siekiama užtikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami nepažeidžiant
kitų asmenų teisės ir teisėtų interesų, kad šie darbai ir jų rezultatai nesukeltų grėsmės
kitiems asmenims, visai visuomenei. Statybos įstatyme išskirtos keturios statybos rūšys
– naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis arba paprastasis
remontas bei statinio griovimas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 18 dalį, statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias
konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.), o pagal 2
straipsnio 2 dalį, paprastasis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį,
jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant. Statybos darbai, priskiriami atitinkamai statybos rūšiai, išvardyti Reglamente – jo 12.1-12.12 punktuose pateikiamas darbų, kurie patenka į statinio paprastojo remonto sąvoką, sąrašas. Taigi pagal Reglamento
12.11 punktą statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas prilyginamas paprastajam statinio remontui, todėl minėti darbai turi
būti atliekami vadovaujantis šios statybos rūšies vykdymui taikomomis specialiosiomis
teisės normomis – Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ar kitais statybos teisinius santykius reglamentuojančiais teisės aktais.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Pareiškėjas Kauno apygardos administracinis teismas kelia klausimą dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12.11 punkto
(2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-824 redakcija) teisėtumo.
Reglamento 12 punktas nustato, jog „statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant; į šią statybos
rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose, tarp jų: <...> 12.11.
statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalini53
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mas“. Pareiškėjui abejonės kilo dėl nurodytos Reglamento nuostatos ta apimtimi, kuria
statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas
priskirti prie paprastojo remonto darbų, atitikties Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio
1 daliai.
Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalis (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo
Nr. X-1329 redakcija) nustato:
„Šilumos vartotojas, pakeitęs buto (butų), kitų patalpų šildymo ir apsirūpinimo
karštu vandeniu būdą, turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-padavimo sutartį. Buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas).“
Taigi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašoma ištirti, ar ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalies nuostatai
„buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas)“.
Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo prašymo turinį, pažymi, jog nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje pirmiausia būtina įvertinti tiek ginčijamo
norminio administracinio akto, tiek ir Šilumos ūkio įstatymo, reguliuojamų teisinių
santykių sritį.
IV.
Pagal ginčijamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-824 redakcija) 1 punktą, jis nustato
statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims.
Statybos teisinius santykius Lietuvos Respublikoje reguliuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Statybos įstatymo 1 straipsnio (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr.
XI-992 redakcija), apibrėžiančio šio įstatymo paskirtį ir taikymą, 1 dalyje įtvirtinta, jog
šis įstatymas nustato visų Lietuvos Respublikos teritorijoje, teritoriniuose vandenyse ir
tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises, statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius
reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo ir visos šios veiklos priežiūros tvarką, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų,
statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje
principus ir atsakomybę.
Pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 11 dalį (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI992 redakcija), statybos darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims ypatumus nustato
Vyriausybės įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d.
nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (2010 m.
rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1415 redakcija) 1.2.18 punktu Aplinkos ministerija buvo įgaliota nustatyti inter alia statybos darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims ypatumus.
Taigi ginčijamas tam tikra apimtimi Reglamentas buvo priimtas atsakovui Aplinkos ministerijai įgyvendinant Statybos įstatyme bei minėtame Vyriausybės 2002 m. vasario 26
d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.18
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punkte įtvirtintus įgaliojimus nustatyti statybos darbų priskyrimą atitinkamoms statybos rūšims (jų ypatumus).
Statybos techniniai reglamentai – Vyriausybės įgaliotos institucijos teisės aktai
(branduolinės energetikos objektams – šios institucijos ir valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teisės aktai), kurie nustato statinių, jų statybos, naudojimo
ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles (Statybos įstatymo 8 str.
1 d. 1 p. (2007 m. gegužės 3 d. įstatymo Nr. X-1111 redakcija). Pagal Statybos įstatymo
8 straipsnio 2 dalį, statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių
veiklą reglamentuoja šis įstatymas.
Kaip minėta, ginčijamas Reglamentas įtvirtina statinio statybos rūšis bei principus,
pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims (Reglamento 1 p.)
– naujo statinio statybai, statinio rekonstravimui, statinio remontui (statinio kapitaliniam remontui ir statinio paprastajam remontui), statinio nugriovimui (Reglamento 7
p.). Pažymėtina, jog nurodytas statybos rūšių išskyrimas, ir, atitinkamai, statybos darbų
priskyrimas šioms statinio statybos rūšims, yra grindžiamas Statybos įstatymo nuostatomis – naujo statinio statybos apibrėžimas pateikiamas Statybos įstatymo 2 straipsnio
(2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija) 17 dalyje; statinio rekonstravimas
apibrėžiamas minėto straipsnio 18 dalyje; statinio remontas pagal Statybos įstatymo
2 straipsnio 19 dalį išskiriamas į statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, o pastarosios
sąvokos apibrėžtos atitinkamai Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 ir 21 dalyse.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamoje norminėje administracinėje
byloje aktualios statinio rekonstravimo bei statinio remonto (kapitalinio ir paprastojo)
sąvokos. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija) 18 dalį, statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį
(pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį,
plotį, aukštį ir pan.), pagal šio straipsnio 20 dalį, statinio kapitalinis remontas – statybos
rūšis, kurios tikslas – pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan.), o pagal šio straipsnio 21
dalį, statinio paprastasis remontas (atitinka Civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) – statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai
neremontuojant. Taigi įvertinus teisinį reguliavimą, įtvirtintą nurodytose Statybos įstatymo nuostatose, bei ginčijamo Reglamento reguliuojamus teisinius santykius, akivaizdu,
jog Reglamentas nustato tam tikrų Statybos įstatymo normų taikymo ypatumus, o ginčijamoje šioje norminėje administracinėje byloje nuostatoje – Reglamento 12.11 punkte
– įtvirtintas teisinis reguliavimas tiesiogiai išplaukia iš minėtų Statybos įstatyme įtvirtintų
statinio rekonstrukcijos, statinio kapitalinio bei paprastojo remonto sąvokų.
V.
Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnis (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329
redakcija) nustato, jog šis įstatymas reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą,
šilumos ūkio subjektų veiklą, jų santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir
atsakomybę (1 dalis); įstatymo tikslai – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą
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ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams; šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją; ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus; didinti šilumos gamybos,
perdavimo ir vartojimo efektyvumą; gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančius energijos išteklius; mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai (2 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, konstatuotina, jog Šilumos ūkio
įstatymas yra specialusis energetikos srities (šilumos energijos) teisės aktas, reguliuojantis teisinius santykius, kylančius šilumos ūkio sektoriuje.
Kaip minėta, Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalis nustato, inter alia, jog buto
(butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas). Taigi ši nuostata tiesiogiai nukreipia į specialųjį statybos teisinius santykius reguliuojantį įstatymą – Statybos
įstatymą, ir, atitinkamai, į šį įstatymą įgyvendinančius poįstatyminius teisės aktus, tarp
jų – ir statybos techninius reglamentus. Tačiau Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio
1 dalis, be kita ko, įtvirtina, jog buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas
rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas). Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog vertinant nurodytą nuostatą Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalies (2010 m. liepos 2 d.
įstatymo Nr. XI-992 redakcija), įtvirtinančios, jog statinio rekonstravimas – statybos
rūšis, kurios tikslas yra perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas,
pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.), kontekste, konstatuotina teisės aktų – Statybos įstatymo (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija)
2 straipsnio 18 dalies ir Šilumos ūkio įstatymo (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr.
X-1329 redakcija) 29 straipsnio 1 dalies – kolizija tam tikra apimtimi. Vertinant aktualų šioje norminėje byloje teisinį reguliavimą, akivaizdu, jog nors tam tikra apimtimi
jis yra susijęs su Šilumos ūkio įstatymo reguliavimo sritimi – tiek, kiek Reglamento
12.11 punktas, nustatantis, jog statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas priskiriama statinio paprastajam remontui, taikytinas
keičiant šildymo būdą (atjungiant šilumos vartotojų įrenginius nuo šilumos tiekimo
sistemos ir pan.), – vis dėlto pripažintina, jog Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalis
nereguliuoja statybos, keičiant šildymo būdą, teisinių santykių, o tiesiogiai nukreipia į
šiuos teisinius santykius reguliuojantį specialųjį Statybos įstatymą. Juolab atkreiptinas
dėmesys, jog Statybos įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, įtvirtinanti, kokiais atvejais netaikomas šis įstatymas, nenumato jokių išimčių, jog statybos teisiniai santykiai, kokiu nors
aspektu susiję su energetikos objektų (statinių) statybos darbais ir pan., nepakliūtų į šio
įstatymo taikymo sritį.
Taigi nagrinėjamu atveju pripažintina, jog specialusis ginčijamos Reglamento nuostatos teisinius santykius reguliuojantis įstatymas yra Statybos įstatymas, o ne Šilumos
ūkio įstatymas. Todėl darytina išvada, jog Reglamento 12.11 punktas neprieštarauja
Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, kadangi ginčijama nuostata nepatenka į
šio įstatymo reguliavimo sritį. Šią išvadą, be kita ko, patvirtina ir lex posterior derogat
legi priori principo taikymas, aktualus sprendžiant klausimą dėl vienodos teisinės galios
teisės aktų kolizijos, kurio esmė – taikomas vėliau priimtas įstatymas. Aktuali šioje norminėje administracinėje byloje Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalies nuostata
buvo išdėstyta 2007 m. lapkričio 20 d. įstatymu Nr. X-1329 (įsigaliojo 2008 m. sausio 1
d.), o Statybos įstatymo 2 straipsnio 18-21 dalyse įtvirtintos statinio rekonstrukcijos bei
statinio remonto – kapitalinio bei paprastojo, sąvokos, buvo išdėstytos 2010 m. liepos 2
d. įstatymu Nr. XI-992 (įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d.).
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Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
ginčijama aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ patvirtinto
statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-824 redakcija) 12.11 punkte įtvirtina nuostata neprieštarauja
Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalies nuostatai „buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas)“.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos
rūšys“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-824 redakcija) 12.11 punktas,
nustatantis, kad statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas,
keitimas, šalinimas priskiriama paprastajam remontui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalies nuostatai „buto (butų) ir kitų patalpų
šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas)“.
Sprendimas neskundžiamas.

1.6. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.
3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ patvirtinto Paraiškų pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko
(2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 redakcija) nuostatos, pagal kurią 1 krypties
„Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ paraiškų pagal antrąją veiklos sritį surinkimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m.
gegužės 31 d. (1.9.2 eilutė), atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje
įtvirtintam lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15
d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų (2008 m.
balandžio 9 d. nutarimo Nr. 343 redakcija) 6.2, 6.3 ir 6.7 punktams
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Administracinė byla Nr. I556-1/2012
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00069-2011-7
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. kovo 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui Aurelijui
Mačiulaičiui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus
apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ patvirtinto Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
priemones surinkimo 2010 metais grafiko (2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297
redakcija) nuostata, pagal kurią 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir
pridėtinės vertės didinimas“ paraiškų pagal antrąją veiklos sritį surinkimo terminas yra
nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. (1.9.2 eilutė), neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui), Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms,
neprieštaravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr.
1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio 9 d.
nutarimo Nr. 343 redakcija) 6.2, 6.3 ir 6.7 punktų nuostatoms.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos pienas“ skundą atsakovams Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės
ūkio ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo – žemės ūkio kooperatyvas „Pienas
LT“, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartimi nutarė
kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Res58
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publikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010
metais grafiko patvirtinimo“ patvirtinto Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko (2010 m. kovo 31 d.
įsakymo Nr. 3D-297 redakcija) (toliau – ir Paraiškų surinkimo grafikas) nuostata, pagal
kurią 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo
didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ paraiškų pagal antrąją veiklos sritį surinkimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės
3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. (1.9.2 eilutė), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui,
konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo
įstatymas) 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms, neprieštaravo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos nuostatų (toliau – ir Žemės ūkio ministerijos nuostatai) (2008 m. balandžio
9 d. nutarimo Nr. 343 redakcija) 6.2, 6.3 ir 6.7 punktų nuostatoms.
Pareiškėjas nurodė, jog žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D373 buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo
taisyklės (toliau – ir Taisyklės), kurios įsigaliojo tik 2010 m. balandžio 28 d. Taisyklėse buvo
numatyti minėtos priemonės antrosios veiklos srities galimi pareiškėjai – 17 punkte numatyta, kad paramos gali kreiptis: a) kooperatyvai, kurie iki paramos paraiškos pateikimo yra
pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir atitinka labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus, nustatyta tvarka yra patvirtinti kaip pieno supirkėjai ir veikia
ne mažiau kaip vienerius metus; b) kooperatyvai, kurie iki paramos paraiškos pateikimo
yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir turintys iki 750 darbuotojų arba kurių metinė
apyvarta siekia iki 690 560 000 Lt (šešių šimtų devyniasdešimt milijonų penkių šimtų šešiasdešimt tūkstančių litų), perdirbantys žemės ūkio produktus ir (ar) užsiimantys žemės
ūkio produktų rinkodara. Šiems pareiškėjams 13 punkte nurodytas paramos intensyvumas
mažinamas per pusę; c) juridiniai asmenys, kurių ne mažiau kaip 51 procentą kapitalo valdo
kooperuoti žemės ūkio produktų gamintojai arba kooperatyvai, kurie iki paramos paraiškos
pateikimo yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir atitinka labai mažoms, mažoms ir
vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus, nustatyta tvarka yra patvirtinti kaip pieno supirkėjai ir veikia ne mažiau kaip vienerius metus. Taip pat Taisyklių 10 punkte nustatyta, jog
didžiausioji paramos suma vienam projektui 2007–2013 metų laikotarpiui – 50 817 544 Lt
(penkiasdešimt milijonų aštuoni šimtai septyniolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt
keturi litai). Taigi, tik patvirtinus Taisykles buvo nustatyti aiškūs kriterijai bei sąlygos, kurių
būtina laikytis, teikiant paraiškas pagal minėtą veiklos sritį.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas)
2003 m. liepos 4 d. nutarime nurodė, kad Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas visų
asmenų lygybės principas apima ir diskriminacijos, ir privilegijų draudimą. Pagal Taisyklių 17.1 punktą pareiškėjais pagal minėtą programą yra tik pripažinti žemės ūkio
kooperatyvai, kurių pripažinimo tvarka numatyta žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo
25 d. įsakymu Nr. 3D-426 patvirtintose Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripaži59
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nimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklėse. Šių taisyklių
5 punkte nurodyta, kad dėl pripažinimo būtina pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centrui prašymą, o 7.3 punkte nurodyta, kad tokio prašymo nagrinėjimui
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre skiriamas 20 darbo dienų terminas.
Taigi, 2010 m. balandžio 28 d. įsigaliojus Taisyklėms, nepripažintas kooperatyvas, norintis dalyvauti paramos skirstyme, visų pirma privalo atlikti pripažinimo procedūrą.
Tačiau nepripažintam kooperatyvui net tą pačią dieną pateikus prašymą pripažinti kooperatyvą, prašymas vien tik VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre galėjo
būti nagrinėjamas iki 2010 m. gegužės 25 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centras paruošia teikimą dėl kooperatyvo pripažinimo ir savo pasiūlymą pateikia Žemės ūkio ministerijai, kur pasirašomas pažymėjimas, užbaigiantis procedūrą. Pastebėjo,
jog minėtų taisyklių 8 punkte net nenurodytas terminas, per kurį Žemės ūkio ministerija turi pasirašyti pažymėjimą dėl pripažinimo. Tačiau net jeigu jis pasirašomas tą
pačią dieną nuo teikimo gavimo, apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas
per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos. Taigi siekiantis gauti paramą nepripažintas kooperatyvas, nepažeisdamas teisės aktų nustatytų terminų, galėtų tikėtis
gauti pripažinimo pažymėjimą tik 2010 m. birželio 1 d. (jeigu prašymą pateiktų dar
Taisyklių įsigaliojimo dieną), jau pasibaigus paraiškų pateikimo terminui. Atsižvelgiant
į tai, teismo nuomone, ginčijama nuostata bei Taisyklės sukūrė situaciją, kai realiai dėl
paramos gali varžytis tik iki Taisyklių priėmimo jau pripažinti kooperatyvai, o nepripažinti kooperatyvai faktiškai praranda bet kokias galimybes siekti paramos. Taigi, pasak pareiškėjo, nustatytas paraiškų pateikimo terminas vertintinas kaip diskriminacinis
nepripažintų kooperatyvų atžvilgiu, nes jis suteikė nepagrįstą konkurencinį pranašumą
siekiant paramos dar iki Taisyklių įsigaliojimo dienos pripažintiems kooperatyvams,
todėl ginčijama nuostata galimai prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam
visų asmenų lygybės principui. Taip pat, teismo vertinimu, ginčijama nuostata prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui),
nes menamas, o ne realus termino nustatymas iš esmės užkerta nepripažintiems kooperatyvams dalyvauti paraiškų pateikimo procese.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte numatyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi objektyvumo principu, t. y. administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai
turi būti nešališki ir objektyvūs. Ginčijamoje nuostatoje numatytas 33 kalendorinių dienų terminas paraiškai parengti, pasak Vilniaus apygardos administracinio teismo, yra
nepagrįstai trumpas, nustatytas neatsižvelgiant į objektyvius paraiškų parengimui pagal
Taisyklėse numatytus reikalavimus būtinus protingus terminus, ir nesuderintas su minėtų Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis
bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklių 5, 7.3 punktuose nustatytais terminais. Pagal Taisyklių 10 punktą galimas paramos dydis yra net 50 000 000 Lt (paramos intensyvumas
60 proc.), ir tai sąlygoja, jog parama gali būti skiriama maždaug 100 000 000 Lt kainuojančios perdirbimo gamyklos statybai. Atsižvelgiant į Taisyklių 20 punkto reikalavimus,
būtina užsakyti technologinius projektinius pasiūlymus, kuriuos gali parengti tik kompetentingų specialistų ir inžinierių kolektyvas, būtina atlikti kruopščius skaičiavimo,
projektavimo ir pan. veiksmus, užsitikrinti projektui reikalingo nekilnojamojo turto
valdymą, gauti komercinius pasiūlymus, apskaičiuoti atsiperkamumą, paruošti verslo
planą ir pan. Pareiškėjo nuomone, nurodytiems veiksmams atlikti 33 kalendorinių die60
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nų terminas yra neprotingas, neadekvačiai trumpas, dėl ko jis vertintinas kaip neobjektyvus, juolab kad parama suteikiama inovatyvioms technologijoms įgyvendinti.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintas proporcingumo
principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės
turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Nagrinėjamu atveju minėto termino nustatymu, nesant jokių objektyvių priežasčių dėl paramos įsisavinimo skubos,
pareiškėjo teisės dalyvauti konkurse ir parengti reikalavimus atitinkančią paraišką yra
nepagrįstai apribojamos, o suteiktas terminas yra akivaizdžiai neproporcingas. Vilniaus
apygardos administracinis teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog Programa patvirtinta
2007-2013 metams, todėl nėra jokios pagrįstos skubos paraiškas surinkti iki 2010 m.
gegužės 31 d. Taisyklių 3.2.2 papunktyje numatytas tikslas – kurti inovatyvius produktus, diegti inovatyvias technologijas. Taigi pats veiklos srities ir paramos panaudojimo
tikslas nurodo, kad parama turi būti susijusi su inovacijomis, o tai savaime suponuoja
ir paraiškos sudėtingesnį rengimo procesą. Tačiau Paraiškų surinkimo grafike aktualios
priemonės antrajai veiklos sričiai, kuri, skirtingai nuo kitų veiklos sričių, siejama su
inovacijomis, nustatytas bene trumpiausias paraiškų pateikimo terminas, nors kitoms
tos pačios krypties veiklos dalims ir sritims nustatomi gerokai ilgesni terminai. Nurodytas terminas prieštarauja proporcingumo principui ir tuo atžvilgiu, kad šis terminas
visiškai nesuderinamas su Taisyklių reikalavimu, kad į paramą gali pretenduoti tik labai
smulkūs, smulkūs ir vidutiniai kooperatyvai – tokiems kooperatyvams turėtų būti suteiktas ilgesnis terminas įvertinti galimybes dėl paramos gavimo ir paraiškai paruošti.
Pastebėjo, jog pareiškėjui individualioje byloje siekiant parengti paraišką, kai kurios tuo
užsiimančios įmonės netgi atsisakė rengti projektą dėl laiko stokos, nurodžiusios, kad
netgi joms neužtektų suteikto termino paraišką paruošti tinkamai.
Pagal Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 6 punktą viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis (efektyvumo principas).
Todėl terminas paraiškai parengti, pareiškėjo nuomone, turi būti maksimalus, kad pareiškėjai turėtų realią galimybę minimizuoti projekto įgyvendinimo išlaidas, ir tik tai
atlikus gali būti efektyviausiai pasiekti Europos Sąjungos paramos teikimo tikslai bei
efektyviausiai gerinamas Lietuvos ūkio konkurencingumas.
Dėl minėtų argumentų ginčijama Grafiko nuostata, pasak pareiškėjo, prieštaravo ir
jos priėmimo metu galiojusiems Žemės ūkio ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio
9 d. redakcija) 6.2, 6.3 ir 6.7 punktams, kuriuose atitinkamai buvo nustatyta, jog Žemės
ūkio ministerija turi užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto, Europos Sąjungos programų lėšų, skirtų žemės ūkiui, kaimo plėtrai, naudojimą, teikiamos paramos skaidrumą;
sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas restruktūrizuoti ir modernizuoti žemės ir maisto ūkį, įvairinti kaimo plėtrą ir verslus kaime, taip pat funkcionuoti racionaliai žemės,
kapitalo, prekių ir darbo rinkai; sukurti efektyviai funkcionuojančią žemės ir maisto
ūkio sistemą, kurios institucijos užtikrintų išteklius tausojantį, efektyvų šio sektoriaus
funkcionavimą, konkurencingumą, teikiamos paramos skaidrumą.
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (to61
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liau – ir Žemės ūkio ministerija) atsiliepimas, kuriuo prašoma skundžiamą norminio
administracinio akto dalį pripažinti teisėta. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Taisyklių VI skyriuje nustatyti galimi pareiškėjai – kooperatyvai, kurie iki paramos
paraiškos pateikimo yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir atitinka labai mažoms,
mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus, nustatyta tvarka yra patvirtinti
kaip pieno supirkėjai ir veikia ne mažiau kaip vienerius metus (Taisyklių 17.1 punkto
nuostata, perkelta iš Programos, kuri buvo patvirtinta 2007 m. spalio 19 d. Komisijos
sprendimu Nr. C (2007) 5076). Taigi paramos teikimas pagal Priemonę orientuojamas
ne į visus kooperatyvus, o į kooperatyvus, kurie paraiškos pateikimo metu atitinka Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 25
d. įsakymu Nr. 3D-426, nustatytus reikalavimus ir kurie yra nustatyta tvarka pripažinti
žemės ūkio kooperatyvais. Tad paraiškų rinkimo terminas nėra menamas nepripažintų
kooperatyvų atžvilgiu ir todėl minėtiems asmenų lygybės principui ir teisinės valstybės
principui Grafiko nuostata neprieštarauja. Taip pat nuostata neprieštarauja ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte įtvirtintam objektyvumo principui
dėl to, kad paraiškų surinkimo terminas, anot pareiškėjo, nesuderintas su Kooperatinių
bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklių 5, 7.3 punktuose nustatytais terminais.
2. 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijai buvo pateiktas Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos keitimas, kuriame buvo numatyta Programos priemonę
„Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ papildyti antrąja
veiklos sritimi „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo
įmones“. Konsoliduotas Programos variantas 2010 m. sausio 13 d. buvo paskelbtas Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje ir nuo šios dienos yra viešai paskelbtas. Po Programos
keitimo pateikimo Europos Komisijai buvo rengiamos naujos Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės
vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant
naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo taisyklės, kurių projektas 2010 m. kovo
8 d. buvo paskelbtas ministerijos tinklapyje ir Lietuvos Respublikos Seimo tinklapyje.
Pastabų dėl šio projekto nebuvo gauta.
3. Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 3D-191 „Dėl žemės ūkio
ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl paraiškų pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas Priemonės paramos paraiškų surinkimo laikotarpis,
nustatant, kad paramos paraiškos bus renkamos nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m.
balandžio 30 d. Tačiau atliekant Taisyklių derinimo procedūrą, iškilo specifinių klausimų, todėl Priemonės įgyvendinimo taisyklių derinimas užtruko ir paraiškų surinkimas
žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro
2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo nukeltas į 2010 m. gegužės 3-31 d. Visą laikotarpį po 2009 m. gruodžio
14 d., kai Europos Komisijai oficialiai buvo pateiktas Programos keitimas, visuomenės
informavimo priemonėse buvo atliekamas Programos pakeitimų viešinimas, informuojant visuomenę ir galimus pareiškėjus apie Priemonės tikslus ir bendrąsias paramos
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teikimo sąlygas. Taigi pareiškėjai apie paramos teikimo reikalavimus žinojo iš anksto ir
turėjo pakankamai laiko parengti verslo planą bei pateikti būtinus dokumentus. Todėl,
atsakovo nuomone, Paraiškų surinkimo grafikas neprieštarauja Viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktuose įtvirtintiems objektyvumo, proporcingumo
ir efektyvumo principams bei Žemės ūkio ministerijos nuostatų 6.2, 6.3 ir 6.7 punktų
nuostatoms.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ patvirtinto Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko (2010 m. kovo 31 d. įsakymo
Nr. 3D-297 redakcija) nuostatos, numačiusios, jog paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir
pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį surinkimo terminas yra nuo 2010 m.
gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. (1.9.2 eilutė), atitiktį Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo
aspektui – skaidrumo principui), Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6
punktų nuostatoms bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio
9 d. nutarimo Nr. 343 redakcija) 6.2, 6.3 ir 6.7 punktų nuostatoms.
Kaip matyti iš žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954, kuriuo buvo patvirtintas Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
priemones surinkimo 2010 metais grafikas, preambulės, jis buvo priimtas vadovaujantis
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa, patvirtinta Komisijos sprendimu Nr.
C(2007) 5076 (toliau – ir Programa), ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos
administravimo taisyklių (toliau – ir Programos administravimo taisyklės), patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153,
4.1.8 punktu. Programos administravimo taisyklių 4.1.8 punktas (nagrinėjamai norminei
administracinei bylai aktuali 2009 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3D-105 redakcija, galiojusi
iki 2012 m. vasario 10 d.) numatė, jog valdymo institucija nustato paramos paraiškų priėmimo, vertinimo, paramos sutarčių sudarymo ir lėšų išmokėjimo tvarkaraštį.
Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimo
Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 1 punktu Žemės ūkio ministerija buvo paskirta Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai (toliau – ir EŽŪFKP) valdymo institucija ir kompetentinga institucija.
2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, su paskutiniais pakeitimais, pada63
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rytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (toliau – ir Reglamentas), 74 punktas nustato, jog valstybės narės kiekvienai kaimo plėtros programai paskiria
tam tikras institucijas, inter alia valdymo instituciją, o 75 straipsnis nustato, jog valdymo
institucija atsako už efektyvų, veiksmingą ir teisingą vadovavimą programai bei jos įgyvendinimą. Taigi nurodyto teisinio reguliavimo pagrindu darytina išvada, jog Žemės ūkio
ministerijos įgaliojimai nustatyti paraiškų pagal konkrečias Programos priemones surinkimo terminus išplaukia iš minėtų jai, kaip paskirtai EŽŪFKP valdymo institucijai, priskirtų uždavinių – efektyviai, veiksmingai ir teisingai vadovauti programai bei ją įgyvendinti. Be to, pažymėtina, jog įvertinus aplinkybę, kad teisės aktai nagrinėjamo ginčijamo
teisinio reguliavimo įtvirtinimo metu nenustatė imperatyvių nuostatų, ribojusių atsakovo
įgaliojimus nustatyti paraiškų pagal Programos priemones surinkimo terminus, darytina
išvada, jog atsakovo diskrecinės galios įgyvendinant šiuos įgaliojimus yra plačios.
IV.
Pareiškėjas prašo ištirti ginčijamos Grafiko nuostatos atitiktį inter alia Konstitucijos
29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d. nutarties motyvų, pareiškėjo nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu nustatytas per trumpas paraiškų surinkimo grafikas. Kaip nurodo
pareiškėjas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės
ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno
sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo
taisykles (toliau – ir Priemonės įgyvendinimo taisyklės), patvirtintas žemės ūkio ministro
2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-373 (įsigaliojusias 2010 m. balandžio 28 d.), tinkami pareiškėjai yra tik pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Taigi, pareiškėjo nuomone,
ginčijamu teisiniu reguliavimu nustačius per trumpą minėtos priemonės paraiškų surinkimo terminą, diskriminuojami pripažinto žemės ūkio kooperatyvo požymius atitinkantys kooperatyvai, iki paraiškų teikimo pradžios neatlikę pripažinimo procedūros, kadangi
dėl pripažinimo procedūros trukmės jie faktiškai netenka galimybės siekti paramos.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nors pareiškėjas prašo ištirti ginčijamos nuostatos atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui (jame įtvirtintam lygiateisiškumo principui),
iš prašymo argumentų darytina išvada, jog keliamas klausimas dėl ginčijamo teisinio
reguliavimo atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, nustatančiai, kad įstatymui,
teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą
nuostatą, ne kartą yra pažymėjęs, jog konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas
reikalauja, kad teisėje pagrindinės teisės ir pareigos būtų įtvirtintos visiems vienodai
(Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 18 d., 2000 m. birželio 30 d., 2008 m. rugsėjo
23 d., 2008 m. gruodžio 24 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimai). Taip pat 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 nor64
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mos adresatais, būtų 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).
Kaip minėta, pareiškėjo nuomone, ginčijama Grafiko nuostata vertintina kaip diskriminacinė nepripažintų žemės ūkio kooperatyvų atžvilgiu, nes ja sudaromas nepagrįstas pranašumas siekiant paramos dar iki minėtų Priemonės įgyvendinimo taisyklių
įsigaliojimo dienos pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams. Taigi vertinant ginčijamo
teisinio reguliavimo atitiktį lygiateisiškumo principui, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi,
jog pirmiausia būtina nustatyti, ar ginčijama Grafiko nuostata sudarė teisines prielaidas
nevienodai traktuoti tam tikrus subjektus.
Priemonės įgyvendinimo taisyklių 17 punktas nustatė galimus (tinkamus) pareiškėjus pagal priemonę „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ – tai kooperatyvai, kurie iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažinti
žemės ūkio kooperatyvais ir atitinka labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms
keliamus reikalavimus, nustatyta tvarka yra patvirtinti kaip pieno supirkėjai ir veikia
ne mažiau kaip vienerius metus (17.1 p.); kooperatyvai, kurie iki paramos paraiškos
pateikimo yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir turintys iki 750 darbuotojų arba
kurių metinė apyvarta siekia iki 690 560 000 Lt (šešių šimtų devyniasdešimt milijonų
penkių šimtų šešiasdešimt tūkstančių litų), perdirbantys žemės ūkio produktus ir (ar)
užsiimantys žemės ūkio produktų rinkodara. Šiems pareiškėjams 13 punkte nurodytas
paramos intensyvumas mažinamas per pusę (17.2 p.); juridiniai asmenys, kurių ne mažiau kaip 51 procentą kapitalo valdo kooperuoti žemės ūkio produktų gamintojai arba
kooperatyvai, kurie iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir atitinka labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus,
nustatyta tvarka yra patvirtinti kaip pieno supirkėjai ir veikia ne mažiau kaip vienerius
metus. (17.3 p.). Taigi vienas iš esminių reikalavimų galimiems pareiškėjams yra susijęs
su pripažinimu žemės ūkio kooperatyvu. Taip pat pažymėtina, jog, kaip ir nurodė pareiškėjas, Priemonės įgyvendinimo taisyklės įsigaliojo 2010 m. balandžio 28 d. (leidinyje
„Valstybės žinios“ buvo paskelbtos 2010 m. balandžio 27 d.), tuo tarpu ginčijama Grafiko nuostata buvo numatyta, jog paraiškos pagal šią priemonę priimamos nuo 2010 m.
gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. Būtent dėl šio laiko tarpo nuo Priemonės įgyvendinimo taisyklių įsigaliojimo (2010 m. balandžio 28 d.), kai, pasak pareiškėjo, tapo aišku,
kas yra galimi pareiškėjai pagal nurodytą priemonę, iki paraiškų surinkimo pabaigos
pagal ginčijamą Grafiko nuostatą (2010 m. gegužės 31 d.), pareiškėjo nuomone, žemės
ūkio kooperatyvai, iki tol nepripažinti žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-426 patvirtintų Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės
ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklių nustatyta tvarka, atsidūrė
mažiau palankioje padėtyje, nei iki tol pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, ir, pareiškėjo
nuomone, faktiškai neteko galimybės prašyti paramos pagal nurodytą priemonę. Tačiau
išplėstinė teisėjų kolegija su tokiais pareiškėjo argumentais nesutinka.
Pažymėtina, jog nurodytas Priemonės įgyvendinimo taisyklių 17 punkte įtvirtintas
reikalavimas dėl pripažinimo žemės ūkio kooperatyvu perkeltas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos, patvirtintos Komisijos 2007 m. spalio 19 d. sprendimu
Nr. C(2007)5076. Programos I priede „Priemonių aprašymai“, 9 priemonės „Žemės ūkio
produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ aprašymo 5.2 punkte aiškiai nuro65
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dyta, jog paramos gavėjai pagal antrąją veiklos sritį – pieno gamintojų kooperatyvai, kurie iki paraiškos pateikimo yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais. Kaip nurodo atsakovas, Programos keitimas, kuriame buvo numatyta Programos priemonę „Žemės ūkio
produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ papildyti antrąja veiklos sritimi
„Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, 2009
m. gruodžio 14 d. buvo pateiktas Komisijai, kuri šiam pakeitimui pritarė. Konsoliduotas,
t. y. su minėtu pakeitimu, Programos variantas 2010 m. sausio 13 d. buvo paskelbtas
Žemės ūkio ministerijos tinklapyje, taip pat nuoroda į ją buvo pateikta ir Nacionalinės
mokėjimo agentūros tinklalapyje (I t., b. l. 38-39).
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos
kaimo plėtrai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 473/2009, 15 straipsnio 1 dalį, EŽŪFKP valstybėse narėse veikia
pagal kaimo plėtros programas; pagal 16 straipsnį kiekvieną programą sudaro inter alia
informacija apie kryptis ir kiekvienai krypčiai pasiūlytas priemones bei jų apibūdinimas, įskaitant konkrečius patikrinamus tikslus ir 81 straipsnyje nurodytus rodiklius,
leidžiančius nustatyti programos pažangą, našumą ir veiksmingumą. Šiuo aspektu pastebėtina ir tai, jog pagal šio Reglamento 75 straipsnio 1 dalies a punktą, valdymo institucija užtikrina, kad operacijos finansavimui būtų atrenkamos pagal kaimo plėtros
programai taikomus kriterijus. Taigi nurodyto teisinio reguliavimo pagrindu akivaizdu,
jog konkrečių Programos priemonių įgyvendinimo nuostatos, inter alia esminiai reikalavimai galimiems pareiškėjams, negali prieštarauti Programoje nustatytiesiems. Todėl darytina išvada, jog minėtas reikalavimas dėl pripažinimo žemės ūkio kooperatine
bendrove (kooperatyvu) buvo aiškus jau paskelbus konsoliduotą Programos variantą.
Atsižvelgiant į tai, nesutiktina su pareiškėjo argumentais, jog šis reikalavimas paaiškėjo
tik 2010 m. balandžio 28 d. įsigaliojus Priemonės įgyvendinimo taisyklėms. Atitinkamai, nėra pagrindo daryti išvadą, jog kooperatyvams, atitinkantiems pripažinimo žemės
ūkio kooperatyvo sąlygas, terminas atlikti pripažinimo procedūrą buvo tik nuo 2010 m.
balandžio 28 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. (paraiškų priėmimo termino pabaigos), kadangi minėtas reikalavimas buvo aiškus jau anksčiau, ir elgdamiesi rūpestingai ir atidžiai,
subjektai, atitinkantys nustatytus požymius, turėjo realias galimybes atlikti minėtą pripažinimo žemės ūkio kooperatyvu procedūrą bei, vadovaudamiesi teisės aktuose nustatytais reikalavimais, siekti paramos pagal nurodytą Programos priemonę. Šiuo aspektu
išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog, kaip matyti iš atsakovo
pateiktos medžiagos, informacija apie galimą paramą pagal priemonę „Pieno sektoriaus
restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, inter alia tai, jog pretenduoti į paramą galės pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, buvo nuosekliai viešinama dar
iki Priemonės įgyvendinimo taisyklių įsigaliojimo (II t., b. l. 56-60).
Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog ginčijamu teisiniu reguliavimu nebuvo pažeistas Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas lygiateisiškumo
principas.
V.
Pareiškėjas taip pat prašo ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį konstituciniam teisinės valstybės principui – jo aspektui skaidrumo principui. Savo abejones
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pareiškėjas iš esmės grindė tuo, jog ginčijama nuostata įtvirtintas paraiškų surinkimo
terminas yra menamas, o ne realus.
Minėta, jog ginčijamą teisinį reguliavimą atsakovas nustatė įgyvendindamas jam
pavestus įgaliojimus, taip pat atsakovo diskrecijos teisė, įgyvendinant šiuos įgaliojimus,
yra plati. Kita vertus, pastebėtina ir tai, jog viešojo administravimo institucijos diskrecija, įgyvendinant jai pavestus įgaliojimus, yra ribojama ne tik įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų, tačiau ir bendrųjų principų. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, o taip
pat aplinkybę, jog norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyką ir ribas apibrėžia
pareiškėjo prašymas, dėl ko ginčijama norminio administracinio akto nuostata vertintina būtent pareiškėjo nurodyta apimtimi bei jo nurodytais aspektais, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog ginčijamą teisinį reguliavimą nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje vertins tuo aspektu, ar atsakovas akivaizdžiai nepažeidė pareiškėjo
nurodytų principų bei teisės aktų reikalavimų, kuriems ginčijamos Grafiko nuostatos
atitiktis kvestionuojama pareiškėjo prašyme.
Ginčijamu teisiniu reguliavimu, kaip minėta, paraiškų pagal priemonę „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ surinkimo terminas nustatytas nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., o Priemonės įgyvendinimo taisyklės, nustačiusios reikalavimus paraiškoms, kaip minėta, įsigaliojo 2010 m.
balandžio 28 d. (leidinyje „Valstybės žinios“ buvo paskelbtos 2010 m. balandžio 27 d.).
Taigi galimiems pareiškėjams faktinis terminas paraiškoms parengti buvo ilgesnis kaip
vienas mėnuo. Išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo argumentais, kad tiek nustatyta galimos paramos pagal priemonę „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant
naujas pieno perdirbimo įmones“ suma (iki 50 mln. litų), tiek tai, jog parama teikiama inovatyvioms technologijoms, savaime suponuoja ir sudėtingesnį paraiškų rengimo
procesą. Tačiau pažymėtina, jog pareiškėjas, iškeldamas abejones dėl ginčijamo teisinio
reguliavimo teisėtumo, nepateikė pakankamų teisinių argumentų bei nenurodė faktinių
aplinkybių, pagrindžiančių, jog per ginčijama Grafiko nuostata nustatytą terminą objektyviai nėra (nebuvo) įmanoma parengti ir pateikti teisės aktų reikalavimų atitinkančios
paraiškos arba tokia galimybė yra (buvo) pernelyg sudėtinga, kad būtų galima ja realiai
pasinaudoti. Taip pat ir išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo daryti išvadą, jog nustatytas terminas yra akivaizdžiai per trumpas ar akivaizdžiai neprotingas,
dėl ko būtų objektyviai neįmanoma laiku parengti ir pateikti paraiškos. Todėl konstatuotina, jog ginčijama Grafiko nuostata konstituciniam teisinės valstybės principui
(pareiškėjo nurodytu atitikties skaidrumo principui aspektu) neprieštaravo.
VI.
Viešojo administravimo įstatymo (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija) 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktuose, įtvirtinti viešojo administravimo principai
– objektyvumo, proporcingumo bei efektyvumo: objektyvumo principas reiškia, kad
administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto
veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (3 str. 2 p.); proporcingumo principas reiškia,
kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus (3 str. 3 p.), o efektyvumo principas reiškia,
kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam
skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis (3
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str. 6 p.).
Įvertinus pareiškėjo argumentus, kurių pagrindu kilo abejonės dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties nurodytiems viešojo administravimo principams, pažymėtina, jog jie yra neatsiejamai tarpusavyje susiję – galimas ginčijamos Grafiko nuostatos prieštaravimas šiems principams grindžiamas iš esmės tuo, jog nustatytas paraiškų
surinkimo terminas yra nepagrįstai trumpas, nustatytas neatsižvelgiant į objektyvius
paraiškoms rengti nustatytus kriterijus, dėl ko, pasak pareiškėjo, subjektų teisės gali būti
nepagrįstai ribojamos, taip pat toks terminas gali sąlygoti, jog Europos Sąjungos paramos tikslų bus siekiama neefektyviai.
Pažymėtina, jog paraiškų surinkimo terminų nustatymas skirtas operatyviam ir
tinkamam Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimui, be to, jis
gali būti sąlygojamas daugelio aplinkybių, ir, kaip minėta, priskirtinas tam tikrai atsakovo diskrecijai. Minėta, jog faktinis terminas galimiems pareiškėjams paraiškoms pagal
priemonę „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ parengti buvo ilgesnis kaip mėnuo. Toks terminas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nebuvo akivaizdžiai per trumpas ir neprotingas, ir – atitinkamai – toks terminas
negali būti vertinamas kaip akivaizdžiai neobjektyvus ir dėl to ribojančio pobūdžio.
Todėl darytina išvada, jog ginčijamu teisiniu reguliavimu nebuvo akivaizdžiai pažeisti
objektyvumo bei proporcingumo principai, o taip pat ir efektyvumo principas.
Taip pat pastebėtina, jog pareiškėjas, siekdamas pagrįsti savo abejones dėl ginčijamos Grafiko nuostatos atitikties proporcingumo principui, be kita ko, nurodė, kad ja
nustatytas terminas yra bene trumpiausias, palyginus su nustatytais paraiškų pagal kitas
Programos priemones surinkimo terminais, kurių dalis yra net iki 2010 m. gruodžio 31
d. Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju šių ginčijamu teisės
aktu nustatytų terminų lyginimas tarpusavyje nelaikytinas pagrįstu. Kaip matyti iš Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo
2010 metais grafike, patvirtintame žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu
Nr. 3D-954 (2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 redakcija), įtvirtinto teisinio reguliavimo, paraiškoms pagal kitas Programos priemones surinkti nustatyti terminai, kurių
pabaiga – 2010 m. gruodžio 31 d., yra saistomi sąlygos – „paraiškos renkamos iki metų
pabaigos arba iki bus gauta paraiškų, kurių prašomos paramos suma bus lygi nustatytai
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ar jos veiklos sritį
metinei sumai“. Taigi konstatuotina, jog ginčijama Grafiko nuostata nustatytas terminas
ir šie, iki 2010 m. gruodžio 31 d. nustatyti terminai paraiškoms pagal kitas Programos
priemones surinkti, savo pobūdžiu yra skirtingi, kadangi jų pabaiga yra apibrėžta skirtingai, dėl ko negali būtų lyginami, juolab siekiant tokiu lyginimu pagrįsti, jog ginčijama
Grafiko nuostata nustatytas terminas neatitinka proporcingumo principo.
Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, jog žemės ūkio ministro 2009
m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 patvirtinto Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko nuostata, pagal
kurią 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“
paraiškų pagal antrąją veiklos sritį surinkimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki
2010 m. gegužės 31 d. (1.9.2 eilutė), neprieštaravo Viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 2, 3 ir 6 punktuose įtvirtintiems objektyvumo, proporcingumo ir efektyvumo
principams.
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VII.
Pareiškėjas taip pat iškėlė klausimą dėl ginčijamos Grafiko nuostatos atitikties Žemės ūkio ministerijos nuostatų 6.2, 6.3 ir 6.7 punktams (2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 343 redakcija). Šie Žemės ūkio ministerijos nuostatų punktai nustato vienas iš
svarbiausių Žemės ūkio ministerijos funkcijų:
„6.2. nustatyti žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros prioritetus, dalyvauti formuojant racionalios paramos šioms sritims politiką, užtikrinti efektyvų valstybės
biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos programų lėšų, skirtų žemės
ūkiui, kaimo ir žuvininkystės plėtrai, naudojimą, teikiamos paramos skaidrumą“;
„6.3. sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas restruktūrizuoti ir modernizuoti žemės ir maisto ūkį, žuvininkystę, įvairinti kaimo plėtrą ir verslus kaime, taip pat funkcionuoti racionaliai žemės, kapitalo, prekių ir darbo rinkai“;
„6.7. sukurti efektyviai funkcionuojančią žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros valdymo sistemą, kurios institucijos užtikrintų išteklius tausojantį, efektyvų
šio sektoriaus funkcionavimą, konkurencingumą, Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimą ir įgyvendinimą, teikiamos paramos skaidrumą“.
Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas, pagrįsdamas savo abejones
dėl ginčijamos Grafiko nuostatos atitikties nurodytiems Žemės ūkio ministerijos nuostatų
punktams, 2011 m. kovo 14 d. nutartyje iš esmės jokių savarankiškų argumentų šiuo aspektu nenurodė, o iš prašymo motyvų seka, jog galimą prieštaravimą Žemės ūkio ministerijos nuostatų 6.2, 6.3 ir 6.7 punktams įžvelgė dėl jau pirmiau minėtų argumentų – dėl
galimo prieštaravimo Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui,
konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui) bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktuose įtvirtintiems objektyvumo,
proporcingumo ir efektyvumo principams. Todėl atsižvelgdama į tai, jog ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumas vertintinas pareiškėjo nurodyta apimtimi bei jo prašyme apibrėžtose ribose, išplėstinė teisėjų kolegija, konstatavusi, jog dėl minėtų teisinių argumentų
nėra pagrindo pripažinti ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaraujančiu Konstitucijos 29
straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui) bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
2, 3 ir 6 punktuose įtvirtintiems objektyvumo, proporcingumo ir efektyvumo principams,
atitinkamai pripažįsta, jog ginčijama žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ patvirtinto Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko
(2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 redakcija) nuostata, pagal kurią 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės
„Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ paraiškų pagal antrąją
veiklos sritį surinkimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d.
(1.9.2 eilutė), neprieštaravo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (2008
m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 343 redakcija) 6.2, 6.3 ir 6.7 punktams.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
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115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ patvirtinto Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko
(2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 redakcija) nuostata, pagal kurią 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės
„Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ paraiškų pagal antrąją
veiklos sritį surinkimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d.
(1.9.2 eilutė), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam
lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3
ir 6 punktų nuostatoms bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio 9
d. nutarimo Nr. 343 redakcija) 6.2, 6.3 ir 6.7 punktų nuostatoms.
Sprendimas neskundžiamas.

1.7. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1189 patvirtintų Nedarbingumo pažymėjimų ir nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių 46 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad naujas pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pripažintas nedarbingu ar iš dalies
darbingu, dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms gali būti
išduodamas tik po vienos darbo dienos, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos
48, 52 ir 53 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui bei Lietuvos
Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 ir 9 straipsniams
Administracinė byla Nr. I662-9/2012
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00323-2010-8
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. balandžio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (ko70
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legijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Dalios Višinskienės,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovei
Danguolei Milkevičiūtei ir atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstovei Gintarei Vizbaraitei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartį pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 patvirtintų Nedarbingumo pažymėjimų ir nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių 46 punkto ta
apimtimi, kuria nustatyta, kad naujas pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris Neįgalumo
ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant
jos komplikacijoms gali būti išduodamas tik po vienos darbo dienos, atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 48, 52 ir 53 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės
principui bei Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8
ir 9 straipsniams.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių šeimos klinika“ apeliacinį skundą
dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių šeimos
klinika“ skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių
skyriui dėl akto panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 3 d. nutartimi nutarė
pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/
A1-189 patvirtintų Nedarbingumo pažymėjimų ir nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 46 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad naujas pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnyba, NDNT) pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu,
dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms gali būti išduodamas
tik po vienos darbo dienos, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir
Konstitucija) 48, 52 ir 53 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui bei
Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir Ligos
ir motinystės socialinio draudimo įstatymas, Įstatymas) 8 ir 9 straipsniams.
Teismas pažymėjo, jog byloje kilo ginčas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Kėdainių skyriaus 2010 m. balandžio 15 d. akto Nr. (9.20)N80-55, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (11.3) I-3268
palikto galioti, teisėtumo ir pagrįstumo. Nurodytu aktu, be kita ko, konstatuota, jog
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buvo pažeista Taisyklių 46 punkto nuostata ir dėl šio pažeidimo VSDF biudžetui padaryta žala. Pareiškėja individualioje byloje nesutikimą su minėtu skundžiamu sprendimu
grindė tuo, jog Taisyklių 46 punktas nebuvo pažeistas. Taigi individualioje byloje ginčas
kilęs dėl Taisyklių 46 punkto nuostatos aiškinimo ir taikymo.
Teismas nurodė, jog Taisyklių 46 punkte nustatyta, kad asmeniui NDNT nustačius
darbingumo lygį, pažymėjimas užbaigiamas šių Taisyklių 100 punkte nustatyta tvarka;
naujas pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris NDNT pripažintas nedarbingu ar iš dalies
darbingu, susirgus kita liga ar susižalojus, pažymėjimas gali būti išduodamas dar nepradėjus dirbti, o dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms – tik
po 1 darbo dienos. Taigi pagal nustatytą teisinį reguliavimą, asmeniui, kuriam NDNT
nustatė darbingumo lygį ir dėl to užbaigė nedarbingumo pažymėjimą, naujas nedarbingumo pažymėjimas dėl tos pačios ligos, jai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms, gali
būti išduodamas tik po vienos darbo dienos. Teismo nuomone, šis teisinis reguliavimas
vertintinas kaip ribojančio pobūdžio, kadangi asmeniui, kuriam buvo nustatytas darbingumo lygis ir užbaigtas nedarbingumo pažymėjimas, po to, nors ir nepraėjus vienai
darbo dienai (asmeniui vieną dieną nedirbus), paūmėja liga ar kyla jos komplikacijos,
dėl ko asmuo objektyviai negali dirbti – Taisyklių 46 punkto nuostata neleidžia išduoti nedarbingumo pažymėjimo, kuris pagal Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir
gimdymo pažymėjimų išdavimo taisyklių 2 punktą pateisina neatvykimą į darbą ir yra
pagrindas skirti ligos socialinio draudimo pašalpą, taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog Konstitucijos 52
straipsnis nustato, kad valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų
numatytais atvejais. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) yra pažymėjęs, jog įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją diferencijuoti
socialinę paramą. Tačiau atitinkamas teisinis reguliavimas turi būti nustatomas tik įstatymu, tai turi būti daroma laikantis Konstitucijos (Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo
5 d. nutarimas). Socialinės apsaugos, socialinės paramos santykių poįstatyminis teisinis reguliavimas gali apimti atitinkamų procedūrų nustatymą, taip pat tokį įstatymais
grindžiamą teisinį reguliavimą, kai poreikį įstatyminį teisinį reguliavimą detalizuoti ir
konkretizuoti poįstatyminiuose teisės aktuose objektyviai lemia būtinumas teisėkūroje
remtis specialiomis žiniomis ar specialia (profesine) kompetencija tam tikroje srityje.
Tačiau, kaip ne kartą savo nutarimuose yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 52 straipsnyje nurodytų santykių poįstatyminiu teisiniu reguliavimu negalima
nustatyti asmens teisės į socialinę paramą atsiradimo sąlygų, taip pat riboti šios teisės
apimties (Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 7 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimai).
Taip pat Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje pažymi, 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., 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20
d. nutarimai ir kt.).
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Teismas nurodė, jog asmenis, draudžiamus ligos socialiniu draudimu, teisę į šio
draudimo pašalpas, jų skyrimo, apskaičiavimo bei mokėjimo sąlygas nustato Ligos ir
motinystės socialinio draudimo įstatymas, kurio 8 straipsnio 1 dalis numato, jog teisę
gauti ligos pašalpą šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais turi šio įstatymo
4 straipsnio 1 dalyje išvardyti apdraustieji asmenys, jeigu jie tampa laikinai nedarbingi
ir dėl to praranda darbo pajamų, taip pat jeigu tuo laikotarpiu jie negauna ligos pašalpos
pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą (1 p.)
ir prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo dieną turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per
paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius
ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio
2 ir 3 dalyse (2 p.). Pagal Įstatymo 8 straipsnio 4 dalį, 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, o pagal šio straipsnio 6 dalį, pagrindas skirti ligos pašalpą yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal
sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų patvirtintas Nedarbingumo
pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisykles. Ligos
pašalpos dėl apdraustojo asmens ligos arba traumos mokėjimo trukmė nustatyta Įstatymo 9 straipsnyje, pagal kurio 1 dalį apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai
nedarbingiems šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 punktuose nurodytais atvejais,
ligos pašalpą 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas moka darbdavys, išskyrus
asmenis, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje; ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo 3 nedarbingumo dienos ir mokama
iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos; tuo atveju,
kai asmenims NDNT nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ligos pašalpa
mokama iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo manymu, atsižvelgiant į šias Įstatymo nuostatas,
darytina išvada, jog Įstatyme nustatytais atvejais turintiems teisę gauti ligos pašalpą
apdraustiesiems asmenims ligos pašalpa mokama nuo pirmosios nedarbingumo dienos
iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos, o pagrindas
skirti ligos pašalpą yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal sveikatos apsaugos
ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų patvirtintas Nedarbingumo pažymėjimų bei
nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisykles. Taigi nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ribojimu iš esmės yra ribojama ir pati teisė gauti pašalpą, nors, kaip
minėta, teisiniai santykiai, susiję su teisės į socialinę paramą, inter alia ir teisės gauti ligos
pašalpą, ribojimu gali būti reguliuojami tik įstatymu, o ne poįstatyminiais teisės aktais.
Taigi teismui kilo abejonės, ar sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro priimtu poįstatyminiu teisės aktu nėra nustatytas toks teisinis reguliavimas,
kuriuo įsiterpiama į įstatymų leidėjo įgaliojimų sritį, taip pažeidžiant Konstitucijos 52
straipsnį, konstitucinį teisinės valstybės principą ir Įstatymo 8 ir 9 straipsnius, įtvirtinančius teisės gauti ligos pašalpą pagrindus bei šios pašalpos mokėjimo trukmę.
Taip pat teismas pažymėjo, jog nedarbingumo pažymėjimas, kaip seka iš Taisyklių
2 punkto, yra ir dokumentas, kuris pateisina neatvykimą į darbą. Taisyklių 46 punktu
nustačius, jog asmeniui, kuris NDNT pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, dėl
tos pačios ligos, jai paūmėjus ar esant komplikacijoms, naujas nedarbingumo pažymėjimas išduodamas tik po vienos darbo dienos, t. y. negali būti išduodamas pirmąją darbo
dieną, sudaroma situacija, kai asmuo, kuris objektyviai, dėl paūmėjusios ligos ar ligos
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komplikacijų negali atvykti į darbą ir dirbti, tokio atvykimo negali pateisinti teisės aktų
nustatytu dokumentu. Tad, teismo manymu, nustatytu teisiniu reguliavimu gali būti
sudaromos prielaidos situacijai, kai asmuo, net jei jis objektyviai dėl ligos paūmėjimo ar
komplikacijų negali dirbti, siekdamas išvengti neigiamų darbo teisėje numatytų neatvykimo į darbą pasekmių, nepaisant savo sveikatos būklės būtų priverstas vieną darbo
dieną dirbti, kad minėta Taisyklių 46 punkte nustatyta sąlyga naujam nedarbingumo
pažymėjimui gauti būtų įvykdyta. Todėl teisėjų kolegijai kilo abejonės, ar nustatytas teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai, nustatančiai, kad
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, bei Konstitucijos 53 straipsnio 1 daliai, nustatančiai, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus.
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gauti atsakovų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – ir Sveikatos apsaugos ministerija) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (toliau – ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) atsiliepimai.
Atsakovas Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepimu prašo Taisyklių 46 punktą ginčijama apimtimi pripažinti teisėtu ir neprieštaraujančiu Konstitucijos 48, 52 ir
53 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 ir 9 straipsniams. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais;
1. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas yra specialusis įstatymas, kurio paskirtis – nustatyti asmenis, draudžiamus ligos ir motinystės socialiniu draudimu,
teisę į šio draudimo pašalpas, jų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo sąlygas. Įstatymo
8 straipsnyje nurodyti asmenys, turintys teisę gauti ligos pašalpą, šios teisės įgijimo pagrindai bei jos įgyvendinimo tvarka, o 9 straipsnyje reglamentuojama ligos pašalpos dėl
apdraustojo asmens ligos ar traumos mokėjimo trukmė. Įstatymų leidėjas Įstatymo 8
straipsnio 4 dalyje imperatyviai pasisakė, jog ligos pašalpa skiriama, jeigu teisė ją gauti
atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį, ir atleidimo iš darbo dieną,
išskyrus asmenis, nurodytus Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, o pagal šio straipsnio 6 dalį
pagrindas skirti ligos pašalpą yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal sveikatos
apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų patvirtintas taisykles.
2. Ligos pašalpos dėl apdraustojo asmens ligos ar traumos mokėjimo trukmė nustatyta Įstatymo 9 straipsnyje, kur numatyta, kad ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio
draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo 3 nedarbingumo dienos ir mokama iki
darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos. Atsižvelgiant į
šias dvi nedarbingumo užbaigimo galimybes, Taisyklėse yra atskirai reglamentuojama
nedarbingumo pažymėjimų užbaigimo tvarka, kai asmeniui nustatomas darbingumo
lygis. Kaip nurodyta Taisyklių 41 punkte, į NDNT darbingumo lygiui nustatyti siunčiami darbingo amžiaus asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs ir panaudotos visos
galimos medicininės priemonės, o jų sveikatos būklė atitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijus. Asmeniui nustačius darbingumo lygį, pažymėjimas užbaigiamas jame
nurodant dieną, kurią buvo priimtas NDNT sprendimas. Kaip nurodoma Taisyklių 102
74

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

punkte, nedarbingumo pažymėjimo eilutėje „Nedarbingumo pažymėjimas užbaigtas“
nurodoma diena, iki kurios asmuo buvo pripažintas nedarbingu (imtinai). Šio dokumento išdavimas asmeniui gali sukelti įvairias teisines pasekmes – jau kitą dieną asmuo
gali prarasti teisę į ligos pašalpą, NDNT Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustačius tokiam asmeniui darbingumo lygį, t. y. pripažinus jį nedarbingu
ar iš dalies darbingu, asmuo gali įgyti teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto
darbingumo pensiją pagal Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą. Be to, toks
asmuo pagal Darbo kodekso 136 straipsnį gali būti atleidžiamas iš darbo be įspėjimo ir
prarasti darbo pajamas, todėl itin svarbu tinkamai įgyvendinti Įstatymo 8 straipsnio 4
dalį, t. y. svarbu išsiaiškinti, ar asmuo teisę į ligos pašalpą įgijo darbo laikotarpiu, ar jis
po darbingumo lygio nustatymo dirbo.
3. Atsakovo nuomone, įvertinus nurodytas aplinkybes bei tai, kad Taisyklės parengtos remiantis ne tik Įstatymo, bet ir kitų įstatymų – Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo,
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo –
nuostatomis, Taisykles patvirtinę subjektai turėjo reglamentuoti nedarbingumo pažymėjimų išdavimą ir esant nenumatytoms aplinkybėms. Toks reglamentavimas buvo
įtvirtintas Taisyklių 46 punkte, kur numatyta, kad NDNT nustačius darbingumo lygį
asmeniui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, naujas pirmasis nedarbingumo
pažymėjimas dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms, skirtingai
nei susirgus kita liga ar susižalojus, gali būti išduodamas tik po vienos darbo dienos.
Tokiu ginčijamu reguliavimu, atsakovo nuomone, išvengiama situacijos, kai asmeniui
dėl tam tikros ligos (sveikatos būklės) nustačius darbingumo lygį ir asmeniui įgijus teisę
gauti netekto darbingumo pensiją, tą pačią dieną dėl tos pačios ligos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje būtų išduotas ir nedarbingumo pažymėjimas, kurio pagrindu
mokama ligos pašalpa. Todėl Taisykles patvirtinę subjektai neviršijo savo įgaliojimų ir
kompetencijos sveikatos apsaugos ir socialinio draudimo reglamentavimo srityse, o ginčijama nuostata negali būti laikoma neatitinkančia Įstatymo 8 ir 9 straipsnių, o taip pat
dėl tų pačių teisinių argumentų neprieštarauja ir Konstitucijos 48, 52 ir 53 straipsnių
nuostatoms.
4. Asmenims pagal Įstatymo 9 straipsnio 1 dalį ligos pašalpa mokama iki darbingumo lygio nustatymo dienos. NDNT Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta
tvarka nustačius asmeniui darbingumo lygį, t. y. pripažinus jį nedarbingu ar iš dalies
darbingu, toks asmuo įgyja teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją pagal Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą, taigi esamas teisinis
reguliavimas užtikrina asmens socialinę apsaugą nedarbo atveju – jis turi teisę gauti
arba ligos pašalpą, arba netekto darbingumo pensiją.
Atsakovas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsiliepimu prašo ginčijamą teisinį reguliavimą pripažinti teisėtu. Atsiliepimas grindžiamas teisiniais argumentais, iš
esmės analogiškais atsakovo Sveikatos apsaugos ministerijos argumentams. Papildomai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija akcentavo:
1. Taisyklių 46 punkte nurodyta sąlyga, kad naujasis pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris NDNT pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, dėl tos pačios ligos, ligai
paūmėjus ar esant jos komplikacijoms gali būti išduodamas tik po vienos darbo dienos,
įtvirtinta atsižvelgiant į tai, kad pagal Įstatymo 9 straipsnio 1 dalį ligos pašalpa mokama
iki darbingumo lygio nustatymo dienos. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai
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nustačius tokiam asmeniui darbingumo lygį, t. y. pripažinus jį nedarbingu ar iš dalies darbingu, toks asmuo įgyja teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo
pensiją pagal Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą, be to, jis gali būti atleidžiamas iš darbo ir prarasti darbo pajamas. Todėl siekiant tinkamai įgyvendinti Įstatymo
8 straipsnio 4 dalį, t. y. išsiaiškinti, ar asmuo susirgo darbo laikotarpiu (t. y. ar jis po darbingumo lygio nustatymo dirbo), Taisyklėse nustatyta sąlyga, kad pripažintam nedarbingu ar
iš dalies darbingu asmeniui naujas pirmasis nedarbingumo pažymėjimas dėl tos pačios,
ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms, gali būti išduodamas tik po vienos darbo
dienos. Atsakovo nuomone, priešinga situacija prieštarautų ir protingumo bei teisingumo
principams, kadangi asmeniui dėl tam tikros ligos (sveikatos būklės) nustačius darbingumo lygį (pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 4 dalį, darbingumo
lygis nustatomas įvertinus ir asmens sveikatos būklę) ir įgijus teisę gauti netekto darbingumo pensiją, tą pačią dieną dėl tos pačios ligos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje būtų
išduotas ir nedarbingumo pažymėjimas, kurio pagrindu mokama ligos pašalpa. Atkreipė
dėmesį, jog apdraustiems asmenims, gaunantiems valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, remiantis Įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, nustatytos
specialios ligos pašalpos mokėjimo sąlygos – jeigu yra nustatyti šio Įstatymo 5 straipsnio
2 dalies 1 punkte nurodyti atvejai, ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
lėšų pradedama mokėti šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir mokama ne ilgiau kaip
90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.
2. Nedarbingumo pažymėjimas nėra vienintelis dokumentas, pateisinantis darbuotojo neatvykimą į darbą. Darbo kodeksas, reguliuojantis darbo santykius, nenustato
dokumentų sąrašo, kurie galėtų pateisinti neatvykimą į darbą. O nedarbingumo pažymėjimas, remiantis Taisyklių 2 punktu, yra dokumentas, pateisinantis neatvykimą į
darbą, tačiau pagal Įstatymo 8 straipsnio 6 dalį, jis taip pat yra pagrindas skirti ligos ir
motinystės socialinio draudimo pašalpą. Remiantis Taisyklių 111 punktu, asmenims,
neturintiems teisės gauti ligos ar motinystės socialinio draudimo pašalpos, išduodama
medicininė pažyma, kurioje nurodoma jos išdavimo ir užbaigimo data. Tokią pažymą
gydytojas gali išduoti ir tęsti kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų, o jos
išdavimas ir tęsimas pagrindžiamas įrašais medicininiuose dokumentuose. Ši pažyma
taip pat pateisina neatvykimą į darbą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 patvirtintų Nedarbingumo pažymėjimų ir nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių 46 punkto
tam tikra apimtimi atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48, 52 ir 53 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui bei Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 ir 9 straipsniams.
Taisyklių 46 punktas nustatė:
„Asmeniui NDNT nustačius darbingumo lygį, pažymėjimas užbaigiamas šių Taisy76
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klių 100 punkte nustatyta tvarka. Naujas pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris NDNT
pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, susirgus kita liga ar susižalojus, pažymėjimas gali būti išduodamas dar nepradėjus dirbti, o dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar
esant jos komplikacijoms – tik po 1 darbo dienos“.
Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 3 d. nutarties, abejonės teismui kilo dėl Taisyklių 46 punkto ta apimtimi, kuria numatyta, jog naujas
pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris NDNT pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms, gali būti išduodamas
tik po vienos darbo dienos. Taigi norminėje administracinėje byloje išplėstinė teisėjų kolegija pasisakys dėl ginčijamo Taisyklių 46 punkto nurodyta apimtimi teisėtumo.
Taip pat pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 21 d. įsakymu
Nr. V-653/A1-356 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.
V-533/A1-189 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis
sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio
gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos
14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“,
sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30
d. įsakymas Nr. V-533/A1-189, inter alia juo patvirtintos Nedarbingumo pažymėjimų
ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės, buvo pakeistas. Taigi
pareiškėjo ginčijamas norminis administracinis aktas yra pakeistas. Tačiau nepaisant to,
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 (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).
IV.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsnis nustato, jog valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 52 straipsnį, ne kartą yra pažymėjęs,
jog šiomis nuostatomis yra išreiškiamas valstybės socialinis pobūdis, o socialiniam aprūpinimui, t. y. visuomenės prisidėjimui prie išlaikymo tų savo narių, kurie negali dėl
įstatymuose numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ar kitokių pajamų arba yra nepakankamai aprūpinti, pripažįstamas konstitucinės vertybės statusas (Konstitucinio Teismo 1997 m. kovo 12 d., 1997 m. gruodžio 3 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio
3 d, 2004 m. kovo 5 d. nutarimai). Kita vertus, kaip yra nurodęs Konstitucinis Teismas,
pilietinėje visuomenėje solidarumo principas nepaneigia asmeninės atsakomybės už
savo likimą. <...> Tad Konstitucija nedraudžia įstatymų leidėjui įstatymu nustatyti tokių
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socialinės paramos teikimo pagrindų ir sąlygų, socialinės paramos dydžių, kad būtų
skatinamos kiekvieno asmens pastangos pagal išgales pirmiausia pačiam pasirūpinti
savo ir savo šeimos gerove ir prisidėti prie visos visuomenės gerovės. Įstatymų leidėjas
turi plačią diskreciją diferencijuoti socialinę paramą. Tačiau atitinkamas teisinis reguliavimas turi būti nustatytas tik įstatymu, tai turi būti daroma laikantis Konstitucijos
(Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. nutarimas).
Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, jog atskiros socialinės paramos rūšys, asmenys, kuriems skiriama socialinė parama, socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo pagrindai, sąlygos, dydžiai pagal Konstituciją gali būti nustatyti tik įstatymu
(Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. nutarimas). Socialinės apsaugos, socialinės
paramos santykių poįstatyminis teisinis reguliavimas gali apimti atitinkamų procedūrų
nustatymą, taip pat tokį įstatymais grindžiamą teisinį reguliavimą, kai poreikį įstatyminį
teisinį reguliavimą detalizuoti ir konkretinti poįstatyminiuose teisės aktuose objektyviai lemia būtinumas teisėkūroje remtis specialiomis žiniomis ar specialia (profesine)
kompetencija tam tikroje srityje (Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 7 d., 2007 m.
gegužės 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimai). Tačiau, kaip ne kartą savo nutarimuose
yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 52 straipsnyje nurodytų santykių
poįstatyminiu teisiniu reguliavimu negalima nustatyti asmens teisės į socialinę paramą
atsiradimo sąlygų, taip pat riboti šios teisės apimties (Konstitucinio Teismo 2001 m.
spalio 30 d., 2004 m. kovo 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimai).
Konstitucijos 52 straipsnis aiškintinas atsižvelgiant ir į kitas Konstitucijos nuostatas,
inter alia konstitucinį teisinės valstybės principą.
Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad konstitucinis teisinės valstybės
principas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir
pati Lietuvos Respublikos Konstitucija (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., nutarimas). Konstitucinio teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę,
ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d., 2004 m. gruodžio 13
d. nutarimai). Konstituciniu teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti
neviršydami savo įgaliojimų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
<...> Iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimai įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti ši 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.
<...> Poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu
teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ar 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., 2005 m. sausio 19 d. nutarimai).
V.
Asmenis, draudžiamus ligos ir motinystės socialiniu draudimu, teisę į šio draudimo
pašalpas, jų skyrimo, apskaičiavimo bei mokėjimo sąlygas nustato Ligos ir motinystės
78

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

socialinio draudimo įstatymas. Šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis numato atvejus, kada
ligos pašalpos skiriamos turintiems teisę jas gauti asmenims – inter alia 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 (Įstatymo
5 str. 2 d. 1 p.). Įstatymo 8 straipsnio 1 dalis nustato, jog teisę gauti ligos pašalpą šio
įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais turi šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje
išvardyti apdraustieji asmenys, jeigu jie tampa laikinai nedarbingi ir dėl to praranda
darbo pajamų, taip pat jeigu tuo laikotarpiu jie negauna ligos pašalpos pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą (1 punktas), prieš
laikino nedarbingumo nustatymo dieną turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos
ir motinystės socialinio draudimo stažą, išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio 2 ir
3 dalyse (2 punktas). Įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog 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 (t.
y. asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis), o pagal šio straipsnio 6 dalį,
pagrindas skirti ligos pašalpą yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal sveikatos
apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų patvirtintas Nedarbingumo pažymėjimų ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisykles.
Taigi iš nurodyto Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo darytina išvada, jog teisę gauti ligos pašalpą turi apdraustieji, turintys
Įstatyme nurodytą darbo stažą, jei jie tampa laikinai nedarbingi ir dėl to praranda darbo
pajamas ir jeigu teisė gauti pašalpą atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį bei atleidimo iš darbo dieną. Pagrindas skirti ligos pašalpą yra nedarbingumo
pažymėjimas, kurio išdavimo tvarką nustatyti Įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi įgalioti
sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrai. Tad pažymėtina, jog būtent nurodytus Įstatymo 8 straipsnio 6 dalyje atsakovams pavestus įgaliojimus realizuojant buvo priimtos ginčijamos tam tikra apimtimi Taisyklės. Kartu nurodyto teisinio reguliavimo pagrindu darytina išvada, jog nedarbingumo pažymėjimas – tai dokumentas,
kurio pagrindu yra skiriama ligos pašalpa, dėl ko konstatuotina, jog poįstatyminiame
teisės akte įtvirtintas teisinis reguliavimas, susijęs su nedarbingumo pažymėjimų išdavimu, yra neabejotinai susijęs su asmenų teisės į socialinę paramą ligos (nedarbingumo)
atveju įgyvendinimu, o nustatant tam tikrus ribojimus ar draudimus išduoti nedarbingumo pažymėjimus, tuo pačiu gali būti ribojama ir asmens teisė į socialinę paramą
(teisė į ligos pašalpą).
Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 3 d. nutarties, kuria buvo inicijuotas Taisyklių 46 punkto ginčijama apimtimi teisėtumo tyrimas, motyvų, Taisyklių 46 punkte įtvirtintas teisinis reguliavimas, nustatantis, jog
asmeniui, kuris NDNT pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, naujas pirmasis
pažymėjimas dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms, gali būti
išduodamas tik po vienos darbo dienos, vertinamas kaip ribojančio pobūdžio. Tačiau,
pasak pareiškėjo, teisiniai santykiai, susiję su teisės į socialinę paramą, inter alia ir teisės
gauti ligos pašalpą, ribojimu gali būti nustatyti tik įstatymu, o ne poįstatyminiu teisės
aktu. Atsakovai, atsiliepime nesutikdami su nurodytais pareiškėjo argumentais, iš esmės pažymėjo, jog ginčijamas teisinis reguliavimas nustatytas atsižvelgiant į Įstatymo
79

I. Administracinių teismų praktika

8 straipsnio 4 dalies nuostatą, jog ligos pašalpa skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado
darbo laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį, ir atleidimo iš darbo dieną, o pagal
šio Įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
lėšų mokama iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos.
Taigi, pasak atsakovų, ginčijama nuostata įtvirtinta siekiant tinkamai įgyvendinti Įstatymo 8 straipsnio 4 dalį, t. y. išsiaiškinti, ar asmuo susirgo darbo laikotarpiu (t. y. ar jis po
darbingumo lygio nustatymo dirbo). Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė
teisėjų kolegija pažymi, jog pirmiausia būtina įvertinti, ar ginčijamas teisinis reguliavimas gali būti kildinamas iš Įstatymo 8 straipsnio 4 dalies bei 9 straipsnio 1 dalies.
Kaip minėta, Įstatymo 8 straipsnio 4 dalis nustato, jog ligos pašalpa skiriama, jeigu
teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį, ir atleidimo iš
darbo dieną. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo daryti išvadą,
jog ši nuostata gali būti aiškinama kaip nustatanti, jog ligos pašalpa gali būti skiriama,
jeigu teisė ją gauti atsirado faktinio darbo laikotarpiu, kaip kad seka iš atsakovų argumentų – ginčijamo teisinio reguliavimo nustatymą atsakovai grindė būtinumu įgyvendinti Įstatymo 8 straipsnio 4 dalį, t. y. išsiaiškinti, ar asmuo susirgo darbo laikotarpiu (t.
y. ar asmuo po darbingumo lygio nustatymo dirbo). Atsakovai jokių teisinių argumentų,
pagrindžiančių tokį šios Įstatymo nuostatos aiškinimą, nepateikė. Juolab jog tokio atsakovų pateikto Įstatymo 8 straipsnio 4 dalies aiškinimo neatitinka ir to paties Taisyklių
46 punkto nuostata, jog naujas pirmasis pažymėjimas asmeniui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, jam susirgus kita liga ar susižalojus, gali būti išduodamas dar
nepradėjus dirbti. Pažymėtina, jog ginčijamu Taisyklių 46 punktu buvo kitaip sureguliuoti teisiniai santykiai dėl naujo nedarbingumo pažymėjimo išdavimo tuo atveju, kai
asmuo, pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, susirgo kita liga ar susižalojo, ir tuo
atveju, kai asmeniui paūmėja ta pati liga ar yra jos komplikacijos, tačiau jokių pagrįstų
teisinių argumentų dėl tokio skirtingo šių situacijų teisinio reguliavimo atsakovai nepateikė. Nagrinėjamu atveju nurodytas skirtingas teisinis reguliavimas, išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu, neišplaukia ir iš Įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatos.
Įstatymo 9 straipsnio, nustatančio ligos pašalpos dėl apdraustojo asmens ligos arba
traumos mokėjimo trukmę, 1 dalis be kita ko numato, jog ligos pašalpa iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo 3 nedarbingumo dienos ir mokama iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos. Kaip
nurodo atsakovai, būtent atsižvelgiant į tai, jog pagal Įstatymą ligos pašalpos mokėjimo
pabaiga apibrėžta dviem pagrindais – iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo
lygio nustatymo dienos – nulėmė, jog Taisyklėse atskirai reglamentuojamas nedarbingumo pažymėjimo užbaigimas, kai asmeniui dėl ligos yra nustatomas darbingumo lygis.
Pagal Taisyklių 46 punktą tais atvejais, kai asmeniui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustato darbingumo lygį,
pažymėjimas užbaigiamas šių Taisyklių 100 punkto nustatyta tvarka („Asmeniui NDNT
nustačius darbingumo lygį, užbaigiant pažymėjimą eilutėje „Nedarbingumo pažymėjimas užbaigtas“ nurodoma diena, kurią NDNT priėmė sprendimą“). Išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu, būtent šia nuostata yra įgyvendinamas (detalizuojamas) Įstatymo
9 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokama inter alia iki darbingumo lygio nustatymo
dienos. Savo ruožtu ginčijama Taisyklių 46 punkto nuostata reguliuoja teisinius santykius dėl naujo pirmojo nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – t. y. reguliuoja galimas
80

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

situacijas, kai asmeniui dėl tam tikros ligos (jo sveikatos būklės) teisės aktų nustatyta
tvarka nustačius darbingumo lygį ir, atitinkamai, užbaigus nedarbingumo pažymėjimą,
jau sekančią darbo dieną, asmeniui nedirbus vienos darbo dienos, ta pati liga paūmėja
ar kyla jos komplikacijos. Taigi ginčijama Taisyklių 46 punkto nuostata reguliuoja kitus
teisinius santykius, nei teisiniai santykiai, reguliuojami minėtoje Įstatymo 9 straipsnio 1
dalies, atitinkamai ginčijamas teisinis reguliavimas negali būti grindžiamas ir Įstatymo
9 straipsnio 1 dalimi.
Atsakovai taip pat nurodo, jog ginčijamu teisiniu reguliavimu buvo siekiama išvengti
situacijos, kai asmeniui dėl tam tikros ligos (sveikatos būklės) nustačius darbingumo lygį
ir įgijus teisę gauti netekto darbingumo pensiją, tą pačią dieną dėl tos pačios ligos sveikatos
priežiūros įstaigoje būtų išduotas ir nedarbingumo pažymėjimas, kurio pagrindu mokama
ligos pašalpa. Tačiau atsakovų teiginius, jog nurodyta situacija negalima, paneigia ir Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis, nustatanti specialų ligos pašalpų mokėjimo teisinį reguliavimą
tais atvejais, kai apdraustieji asmenys turi teisę į valstybinio socialinio draudimo netekto
darbingumo (invalidumo) pensiją – apdraustiesiems asmenims, gaunantiems valstybinio
socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, ligos pašalpa šio Įstatymo
5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytais atvejais iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
lėšų pradedama mokėti šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir mokama ne ilgiau kaip
90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.
Pažymėtina, jog nors atsakovai, siekdami pagrįsti savo poziciją dėl ginčijamos Taisyklių 46 punkto nuostatos teisėtumo, nurodė, kad Taisyklės buvo priimtos remiantis
ne tik Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, tačiau ir Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo
įstatymu bei kitais teisės aktais, tačiau jokių konkrečių šių teisės aktų nuostatų, iš kurių eksplicitiškai ar implicitiškai galėtų būti kildinamas ginčijamas poįstatyminiu teisės
aktu nustatytas teisinis reguliavimas, nenurodė.
VI.
Kaip minėta, socialiniam aprūpinimui pripažįstamas konstitucinės vertybės statusas; atskiros socialinės paramos rūšys, asmenys, kuriems skiriama socialinė parama, jos
skyrimo ir mokėjimo pagrindai, sąlygos, dydžiai pagal Konstituciją gali būti nustatyti
tik įstatymu, ir jokiais atvejais poįstatyminiu teisiniu reguliavimu negalima nustatyti
asmens teisės į socialinę paramą atsiradimo sąlygų, riboti šios teisės apimties. Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja tam tikrus reikalavimus teisėkūros subjektams, inter alia paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos.
Įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrams buvo suteikti įgaliojimai patvirtinti Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo
ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, t. y. atsakovams buvo pavesti įgaliojimai nustatyti tam tikras procesinio (procedūrinio) pobūdžio nuostatas. Tačiau atsižvelgdama į minėtus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog Taisyklių 46
punkte ginčijama apimtimi buvo įtvirtinta bendro pobūdžio norma, nekylanti iš Ligos ir
motinystės socialinio draudimo įstatymo, inter alia jo 8 straipsnio, nustatančio teisę gauti
ligos pašalpą, bei 9 straipsnio, nustatančio ligos pašalpos dėl apdraustojo asmens ligos arba
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traumos mokėjimo trukmę. Taigi ginčijamas teisinis reguliavimas negrindžiamas įstatymu, nors tokio pobūdžio nuostata, t. y. susijusi su teisės į ligos pašalpą ribojimu, reikalauja
įstatyminio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 patvirtintų Nedarbingumo pažymėjimų ir nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių 46 punktas ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad naujas pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pripažintas nedarbingu
ar iš dalies darbingu, dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms, gali
būti išduodamas tik po vienos darbo dienos, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, apimančiam inter alia reikalavimus teisėkūros subjektui leisti teisės aktus neviršijant savo įgaliojimų bei paisyti iš
Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos, ir Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatymo 8 ir 9 straipsniams.
Pripažinus ginčijamą teisinį reguliavimą prieštaraujančiu Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 ir 9 straipsniams, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra būtina
tirti ginčijamo teisės akto atitikties kitoms pareiškėjo prašyme nurodytoms Konstitucijos nuostatoms, todėl išplėstinė teisėjų kolegija nepasisakys dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 48 ir 53 straipsniams.
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 sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/
A1-189 patvirtintų Nedarbingumo pažymėjimų ir nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių 46 punktas ta apimtimi, kuria buvo nustatyta, kad naujas
pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms, gali būti išduodamas tik po vienos darbo dienos prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52
straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos ligos ir
motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsniui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.
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1.8. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-377
patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai
Administracinė byla Nr. I502-12/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02983-2010-8
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gegužės 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovėms Linai Lukoševičiūtei ir Živilei Genevičiūtei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartį pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-377 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo
A. Z. skundą atsakovui Departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Vermosa“ dėl įsakymo panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 24 d. nutartimi nutarė
pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr.
4-377 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 17 punkto, kuris nustato, jog Departamento direktorius už teisės aktų pažeidimus
ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus, nustatytus atlikus administratoriaus veiklos
tikrinimą, atsižvelgęs į jų reikšmingumą, savo sprendimu gali skirti administratoriui (kai
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administratorius yra fizinis asmuo nuobauda skiriama šiam administratoriui, kai administratorius yra juridinis asmuo nuobauda skiriama jo įgaliotam asmeniui, kuris vykdo(-ė)
konkrečios įmonės bankroto procedūras, ir (ar) jo vadovui) vieną iš šių nuobaudų: įspėjimą; viešai paskelbiamą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti šiame punkte nurodytą nuobaudą priėmimo dienos turi
būti paskelbtas Departamento interneto puslapyje, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 5
straipsnio 2 daliai, kurioje nustatyta, kad valdžios galias riboja Konstitucija.
Teismas pažymėjo, kad minėtoje įsakymo nuostatoje numatyta įmonių bankroto
administratoriaus (toliau – ir administratorius) atsakomybė už teisės aktų pažeidimus ar
kitus bankroto administratoriaus veiklos trūkumus. Ši atsakomybė yra nustatyta Lietuvos
Respublikos ūkio ministro įsakymu, nesant įstatyminio pagrindo. Dėl šios priežasties teismui kilo abejonių, ar minėta nuostata ta apimtimi, jog poveikio priemonės už teisės aktų
pažeidimus ar kitus bankroto administratoriaus veiklos trūkumus yra reglamentuotos įsakymu, neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, kurioje nustatyta, kad valdžios galias riboja Konstitucija. Teismas
pažymėjo, kad teisėtumo principas reiškia, jog teisinė atsakomybė taikoma tik už įstatyme
numatytą veiką ir pagal proceso teisės reglamentuotas procedūras.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) yra ne kartą konstatavęs, jog pagal Konstituciją riboti asmens teises ir laisves, taip pat ir ūkinės veiklos laisvę
galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje
įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama
teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo
(inter alia Konstitucinio Teismo 2002 m. kovo 14 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. gruodžio 4 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 8 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas
2006 m. gegužės 31 d. nutarime yra pabrėžęs, kad nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas,
draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip pat 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. Taigi tik įstatymu galima nustatyti ir esminį poveikį ūkinei veiklai
galinčias daryti ekonominio poveikio priemones, kurios turi būti taikomos, kai nustatyti
įpareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi (Konstitucinio Teismo 2005 m.
lapkričio 3 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d. nutarimai).
Teismas taip pat rėmėsi Konstitucinio Teismo jurisprudencija, kurioje pažymima,
kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės aktų hierarchiją, inter alia tai, jog įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, kad įstatymo įgyvendinamieji teisės
aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, kad įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas
yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc)
taikymo, ar nuolatinio galiojimo. Teismas atkreipė dėmesį, kad jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) nutarimuose nustatytas teisinis reguliavimas
konkuruotų su nustatytuoju įstatymuose arba nebūtų grindžiamas įstatymais, būtų pa84

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

žeisti ne tik konstitucinis teisinės valstybės principas ir Konstitucijos 94 straipsnio 2
punktas, bet ir Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad valdžios galias
riboja Konstitucija; taip pat galėtų būti pažeistas konstitucinis valdžių padalijimo principas (2006 m. gegužės 31 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m.
spalio 8 d. nutarimai).
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir
Ūkio ministerija) atsiliepimas (b. l. 11–13).
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (Žin., 2001,
Nr. 31-1010, toliau – ir Įmonių bankroto įstatymas) 11 straipsnio 10 dalies nuostatas, pagal kurias administratoriaus veiklą kontroliuoja Vyriausybės įgaliota institucija, Vyriausybė 2001 m. liepos 3 d. nutarimo „Dėl valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo
įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, Bankrutuojančios ir
bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nr. 831 (toliau – Nutarimas) 3.5 punktu pavedė Ūkio ministerijai patvirtinti bankroto
administratorių veiklos kontrolės taisykles. Nutarimo 5.1 punktu Vyriausybė pavedė
Departamentui kontroliuoti įmonių bankroto administratorių veiklą. Vadovaujantis
Nutarimo 3.5 punktu, buvo priimtos Taisyklės, kurių 17 punkto konstitucingumu ir
suabejojo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Ūkio ministerija nurodo, kad
Taisyklių 17 punktu siekta Departamento vykdomos administratorių kontrolės efektyvumo, bei pažymi, jog efektyvios administratorių kontrolės vykdymas yra labai svarbus,
siekiant užtikrinti tinkamą įmonių bankroto administravimo paslaugų kokybę. Atitinkamų nuobaudų skyrimas bankroto administratoriams už teisės aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus yra neatsiejama administratorių kontrolės, numatytos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje, dalis. Atsisakius nuobaudų,
būtų paneigtas administratorių atsakomybės principas ir dėl šios priežasties efektyviai
kontroliuoti administratorių veiklą būtų praktiškai neįmanoma.
2. Įstatymų leidėjas Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi administratoriaus veiklą kontroliuoti pavedė Vyriausybės įgaliotai institucijai, nedetalizuodamas
šios kontrolės turinio. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi Vyriausybės
įgaliotai institucijai ne tik suteikiama teisė, bet ir nustatoma pareiga kontroliuoti administratorių veiklą. Ūkio ministerijos manymu, nuobaudų administratoriams už veiklos
pažeidimus nustatymas yra sudėtinė ir neatskiriama jų veiklos kontrolės dalis. Be to,
įstatymų leidėjui visiškai nedetalizavus administratorių kontrolės turinio, kaip prieštaraujanti Konstitucijai gali būti kvestionuojama bet kokia kontrolės forma.
3. Įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, vadovaujantis Konstitucija ir Konstitucinio
Teismo išaiškinimais, yra skirti detalizuoti ir konkretizuoti įstatymus. Šiuo atveju įstatymų leidėjas nesureglamentavo kokiu būdu, forma ir priemonėmis turi būti atliekama
bankroto administratorių veiklos kontrolė, tuo palikdamas laisvę tai nustatyti Vyriausybės įgaliotai institucijai. Tuo tarpu Vyriausybė pareigą patvirtinti administratorių veiklos kontrolės taisykles nustatė Ūkio ministerijai.
4. Ūkio ministerija, patvirtindama Taisykles ir jų 17 punktu nustatydama nuobau85
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das, kurios gali būti taikomos administratoriams, vykdė pareigą, numatytą Nutarimo
3.5 punkte, ir jei nebūtų patvirtinusi Taisyklių ir nustačiusi nuobaudų, tai būtų laikoma
Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalies ir Nutarimo 3.5 punkto pažeidimu.
5. Ūkio ministerija, siekdama, jog administratorių atsakomybė, įskaitant ir nuobaudų skyrimo tvarką, būtų tiesiogiai reglamentuota įstatyme, dar 2009 m. gruodžio
3 d. parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos Seimui Įmonių bankroto įstatymo 11, 12
straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu ir trečiuoju (1) skirsniu įstatymo projektą Nr. XIP-1516, kuriuo, be kita ko, siekiama įstatyme įtvirtinti bankroto
administratorių atsakomybę reglamentuojančias nuostatas. Įstatyme taip pat siūloma
nurodyti ir pačias nuobaudas, kurias administratoriams galėtų skirti Vyriausybės įgaliota institucija, taip pat šių nuobaudų galiojimo terminą bei sprendimo dėl nuobaudos
skyrimo apskundimo tvarką. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių, Ūkio ministerijos tvirtinimu, neturėtų būti panaikinta galimybė administratoriams skirti nuobaudas už teisės
aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus Taisyklių nustatyta tvarka,
nes tai gali neigiamai paveikti įmonių bankroto administravimo paslaugų kokybę ir
kreditorių apsaugą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-377 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17 punkto atitikties Konstitucijoje įtvirtintam teisinės
valstybės principui ir Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai.
Taisyklių 17 punktas nustatė:
„17. Departamento direktorius už teisės aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus
veiklos trūkumus, nustatytus atlikus administratoriaus veiklos tikrinimą, atsižvelgęs į
jų reikšmingumą, savo sprendimu gali skirti administratoriui (kai administratorius yra
fizinis asmuo nuobauda skiriama šiam administratoriui, kai administratorius yra juridinis asmuo nuobauda skiriama jo įgaliotam asmeniui, kuris vykdo(-ė) konkrečios
įmonės bankroto procedūras, ir (ar) jo vadovui) vieną iš šių nuobaudų:
17.1. įspėjimą;
17.2. viešai paskelbiamą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti šiame punkte nurodytą nuobaudą priėmimo
dienos turi būti paskelbtas Departamento interneto puslapyje.“
Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 24 d.
nutarties, abejonės teismui kilo dėl Taisyklių 17 punkto, kuriuo numatyta administratoriaus atsakomybė už teisės aktų pažeidimus ar kitus bankroto administratoriaus veiklos
trūkumus, nesant įstatyminio pagrindo.
Išplėstine teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 23, 26, 33, 35, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu ir trečiuoju(1) skirsniu įstatymu
(Žin., 2012, Nr. 4-112) buvo nustatyta administratoriaus ir administratoriaus padėjėjo
atsakomybė už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo pro86
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cesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo
ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veiklą. Nuo 2012 m. balandžio 6 d. Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 „Dėl bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ Taisyklės pripažintos netekusiomis
galios (Žin., 2012, Nr. 41-2012).
Taigi, nuo 2012 m. kovo 1 d. administratorių teisinės atsakomybės klausimai buvo
sureguliuoti įstatymu. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui individualioje administracinėje byloje abejonė dėl Taisyklių 17 punkto teisėtumo kilo dėl teisinių santykių, atsiradusių iki administratorių teisinės atsakomybės sureguliavimo įstatyminiu lygmeniu, konstatuotina, jog išplėstinė teisėjų kolegija privalo
išnagrinėti 2011 m. spalio 24 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. I1-1/2006, 2007 m. vasario 19 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. I6-2/2007, 2009 m. sausio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1-1/2009).
Tokios pačios praktikos aiškinant Konstitucinio Teismo pradėtos teisenos tęsimą laikomasi ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2006 m.
kovo 28 d. nutarimą).
Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei argumentus, kuriais Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2011 m. spalio 24 d. nutartyje grindžia savo abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumo, darytina išvada, jog būtina įvertinti, ar Ūkio ministerija, kaip Vyriausybės įgaliota institucija, turėjo įgaliojimų nustatyti šioje norminėje
administracinėje byloje ginčijamą teisinį reguliavimą.
IV.
Pagal Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalį valdžios galias riboja Konstitucija. Konstitucinis Teismas savo praktikoje yra ne kartą nurodęs, jog Konstitucijos 5 straipsnio 2
dalies nuostata pažeidžiama tuomet, jei nustatomas toks teisinis reguliavimas, kuriuo
konstituciškai nepagrįstai išplečiamos Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos
valstybės valdžios arba kitos valdžios institucijos galios (žr., pvz., Konstitucinio Teismo
2004 m. gegužės 13 d., 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimus).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat nuosekliai
pažymi viešojo administravimo subjektų pareigą veikti aukštesnės galios teisės aktais
suteiktos kompetencijos ribose. 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, tuo pačiu būtų pažeistas
ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr., pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 28 d. sprendimą byloje Nr. I1-4/2006,
2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą byloje Nr. I8-15/2007, 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimą byloje Nr. I444-4/2008).
Aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinį, Konstitucinis Teismas
savo nutarimuose yra pabrėžęs, kad konstitucinio teisinės valstybės principo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios
laisvę riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai, neišskiriant
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nė teisėkūros subjektų. Visų teisėkūros subjektų diskreciją riboja aukščiausioji teisė –
Konstitucija. (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio
29 d. ir kt. nutarimus). Iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių
imperatyvų taip pat kyla reikalavimas įstatymų leidėjui bei 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. Įstatymo įgyvendinamuoju teisės
aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl juo negalima pakeisti įstatymo ir sukurti
naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes
taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė įstatymo įgyvendinamųjų
teisės aktų atžvilgiu. (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d., 2003 m.
gruodžio 30 d., 2004 m. gruodžio 13 d. ir kt. nutarimus).
Iš Konstitucinio Teismo praktikos analizės taip pat darytina išvada, jog konstitucinis teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad turi būti
užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio
13 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimus). Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir laisves galima tik laikantis šių sąlygų: tai daroma įstatymu,
ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises
bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus;
ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo (žr., pvz., Konstitucinio teismo 2005 m. rugsėjo 29 d.,
2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. gruodžio 4 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 8
d. nutarimus). Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d. nutarime konstatuota, kad
nors tam tikri ūkinės veiklos santykiai gali būti reguliuojami tik įstatymais, kiti – Vyriausybės nutarimais, dar kiti – žemesnės galios įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį
poveikį ūkinei veiklai, taip pat įvairias sankcijas už atitinkamus teisės pažeidimus pagal
Konstituciją galima tik įstatymu (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d.,
2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d. nutarimus). Darytina
išvada, jog draudžiama žemesnės galios teisės aktais riboti žmogaus teises ir laisves bei
inter alia nustatyti teisinę atsakomybę už atitinkamus teisės pažeidimus.
Nagrinėjamu atveju bylai aktualioje Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalies redakcijoje buvo nurodyta, jog administratoriaus veiklą kontroliuoja <...> Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybė 2001 m. liepos 3 d. nutarimo
„Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto
pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 831 3.5 punktu pavedė Ūkio
ministerijai patvirtinti Įmonių bankroto administratorių veiklos kontrolės taisykles. Pažymėtina, kad minėta Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalies nuostata Vyriausybės įgaliotai institucijai buvo suteikta teisė įgyvendinti administratorių veiklos
kontrolę, o bylai aktuali Įmonių bankroto įstatymo redakcija iki 2012 m. kovo 1 d. (iki
minėto įstatymo pakeitimų įsigaliojimo) tiesiogiai nenumatė Vyriausybės įgaliotos institucijos kompetencijos nustatyti ir taikyti poveikio priemones administratoriams dėl jų
veikloje atsiradusių teisės aktų pažeidimų.
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Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teisinės atsakomybės taikymas ir
sankcijų skyrimas yra siejami su tam tikrais asmens teisių suvaržymais dėl jo veikimo
ar neveikimo, kuriuo pažeidžiamos teisės normos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I57519/2009). Taisyklių 17 punkte buvo numatyta, kad Departamento direktorius už teisės
aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus, nustatytus atlikus administratoriaus veiklos tikrinimą, atsižvelgęs į jų reikšmingumą, savo sprendimu gali skirti
administratoriui (kai administratorius yra fizinis asmuo nuobauda skiriama šiam administratoriui, kai administratorius yra juridinis asmuo nuobauda skiriama jo įgaliotam
asmeniui, kuris vykdo(-ė) konkrečios įmonės bankroto procedūras, ir (ar) jo vadovui)
vieną iš šių nuobaudų: įspėjimą; viešai paskelbiamą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti šiame punkte nurodytą nuobaudą priėmimo dienos turi būti paskelbtas Departamento interneto puslapyje.
Atsižvelgus į minėtą teisinį reguliavimą bei į sąvokos „nuobauda“ lingvistinę reikšmę,
darytina išvada, jog Taisyklių 17 punktas įtvirtino administratorių teisinę atsakomybę
už teisei priešingą veikimą ar neveikimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad Taisyklių 17 punkte įtvirtintos teisinės
atsakomybės taikymas gali turėti neigiamos įtakos administratorių ūkinei veiklai bei
tokiu būdu riboti jų teises. Atkreiptinas dėmesys, jog bylai aktuali Įmonių bankroto
įstatymo 11 straipsnio redakcija numatė, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą
teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Taisyklių 4.1 punktu atlikti šias funkcijas pavesta
Departamentui. Iš Lietuvos apeliacinio teismo praktikos matyti, kad teismai, nagrinėdami administratoriaus skyrimo klausimą, atsižvelgia į administratoriams paskirtas nuobaudas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartį civilinėje byloje
Nr. 2-620/2010, 2011 m. birželio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1707/2011). Taip
pat pažymėtina, jog pagal Taisyklių 19 punktą Departamentas, nustatęs reikšmingus ar
galiojant nuobaudai pakartotinai padarytus teisės aktų pažeidimus, turi kreiptis į Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisiją dėl bankroto administratoriaus pažymėjimo ir (ar) leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas galiojimo panaikinimo. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog nuobaudų skyrimas
administratoriui ne tik gali turėti neigiamos įtakos jo reputacijai ir administruojamų
įmonių skaičiui, bet kartu daryti netiesioginę įtaką administratoriaus teisei verstis bankrutuojančių (bankrutavusių) įmonių administravimo veikla. Dėl nurodytų priežasčių
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Taisyklių 17 punkte įtvirtinta administratorių
teisinė atsakomybė bei nuobaudos galėjo būti nustatytos tik įstatymu.
Pažymėtina, jog priešingai nei nurodo Ūkio ministerija, nagrinėjamu atveju bylai aktualioje Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalies redakcijoje nurodytos administratorių veiklos kontrolės sąvokos negalima aiškinti plečiamai. Tai, jog Įmonių bankroto įstatymas
nekonkretizavo, kokiu būdu ir priemonėmis turi būti įgyvendinama administratorių veiklos
kontrolė, dar nereiškia, kad Vyriausybės įgaliota institucija – Ūkio ministerija, turėjo absoliučią (nevaržomą) diskrecijos laisvę nustatydama administratorių veiklos kontrolės mechanizmą. Kaip jau buvo minėta, valdžios institucijų galias riboja aukščiausios galios teisės aktas
– Konstitucija, bei iš jos išplaukiantis teisinės valstybės principas. Todėl valdžios institucijos,
leisdamos teisės aktus, privalo savo veikloje vadovautis ne tik jų veiklą reglamentuojančiais,
bet ir kitais aukštesnės teisinės galios aktais. Tai itin svarbu siekiant užtikrinti, jog įgyvendi89
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nant valstybės valdžią, nebūtų pažeidžiami žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principai, ypač
– susiję su galimais žmogaus teisių ir laisvių suvaržymais.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Ūkio
ministerija, įstatymo įgyvendinamuoju teisės aktu – Taisyklėmis – nustatydama teisines sankcijas administratoriams, privalėjo atsižvelgti į Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą principą, kuris inter alia suponuoja, jog valdžios institucijos privalo veikti
aukštesnės galios teisės aktais suteiktos kompetencijos ribose, bei laikytis tam tikrų reikalavimų, kylančių iš konstitucinio teisinės valstybės principo, inter alia kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti
reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
jog Ūkio ministerija, ginčijamame Taisyklių 17 punkte nustatydama teisines sankcijas
bankroto administratoriams, pažeidė iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančius reikalavimus bei nepaisė Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos.
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 2006 m. spalio 10 d. įsakymu
Nr. 4-377 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17 punktas
prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui
ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.

1.9. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr.
254 patvirtintų Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui (2007
m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1R-293 redakcija) 6.1 punkto dalies atitikties Lietuvos
Respublikos antstolių įstatymo (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo Nr. X-1937 redakcija) 20 straipsnio 1 daliai
Administracinė byla Nr. I556-13/2012
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00161-2011-0
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. birželio 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo, Arūno
Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),
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sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui Aleksandrui Ivanovui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m.
rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 254 patvirtintų Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai
bei darbo laikui (2007 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1R-293 redakcija) 6.1 punkto dalis
neprieštarauja Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo
Nr. X-1937 redakcija) 20 straipsnio 1 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų antstolių D. S. ir
N. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. sprendimo,
priimto civilinėje byloje pagal ieškovų ieškinius atsakovui asociacijos Lietuvos antstolių
rūmų Antstolių garbės teismui dėl sprendimų panaikinimo.
Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1R-293 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 254 „Dėl reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui patvirtinimo“ pakeitimo“ 6.1 punkto dalis „Antstolis
apie <...> kontoros (kontoros skyriaus) adreso pasikeitimą <...> ne vėliau kaip prieš
dvidešimt darbo dienų iki kontoros numatomos darbo pradžios pateikia Teisingumo
ministerijai prašymą leisti <...> pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą“
neprieštarauja Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo
Nr. X-1837 redakcija) (toliau – ir Antstolių įstatymas) 20 straipsnio 1 daliai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartyje, kuria minėtas prašymas buvo priimtas, pažymėta, jog pareiškėjo Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio
28 d. nutartyje nurodytu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. liepos 18 d.
įsakymu Nr. 1R-293 buvo padaryti tam tikri teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. 254 patvirtintų Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo
laikui (toliau – ir Reikalavimai) pakeitimai, o šis įsakymas, kuriuo buvo padaryti šie
pakeitimai, 6.1 punkto neturi, todėl padaryta išvada, jog atsižvelgiant į prašymo turinį,
pareiškėjas Lietuvos apeliacinis teismas prašo ištirti Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 254 patvirtintų Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai ir darbo laikui (2007 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1R-293 redakcija) 6.1
punkto tam tikra apimtimi atitiktį Antstolių įstatymo 20 straipsnio 1 daliai.
Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartyje pažymėjo, jog byloje
kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių įkurtos antstolio (antstolių) kontoros
patalpų (adreso) pakeitimo sąlygas ir tvarką, aiškinimo ir taikymo. Antstolių įstatymo
20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apie antstolio kontoros adreso ar kitų rekvizitų
pasikeitimą antstolis privalo pranešti Teisingumo ministerijai ir paskelbti šalies dienraštyje bei vietos laikraštyje, taip pat pranešti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje
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antstolis veikia. Šio įstatymo 18 straipsnio 3 dalis nustato, jog antstolio (antstolių) darbo
vietos bei nustatyto darbo laiko reikalavimus tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo
ministras. Pagal Reikalavimų 3 punktą apie antstolio (antstolių) kontoros adreso pasikeitimą, kontoros skyriaus uždarymą antstolis privalo raštu informuoti Teisingumo
ministeriją, apylinkės teismą (teismus), kurio (kurių) veiklos teritorijoje antstolis vykdo
veiklą, Lietuvos antstolių rūmus ir paskelbti respublikiniame dienraštyje bei vietiniame
laikraštyje. Tačiau pagal Reikalavimų 6 punkto nuostatas, antstolis apie kuriamą kontorą
(kontoros skyrių) arba kontoros (kontoros skyriaus) adreso pasikeitimą (jei kontorą kuria keli antstoliai – jų įgaliotas atstovas) ne vėliau kaip prieš dvidešimt dienų iki kontoros
numatomos darbo pradžios turi pateikti Teisingumo ministerijai Reikalavimų 6 punkte
nurodytus dokumentus, tarp kurių – prašymą leisti įkurti antstolio (antstolių) kontorą (kontoros skyrių) arba pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą. Taigi,
pasak pareiškėjo, Antstolių įstatyme bei Reikalavimuose nustatytos galimai skirtingos
antstolio (antstolių) kontoros patalpų (adreso) pasikeitimo sąlygos ir tvarka – įstatyme
numatyta, kad apie kontoros adreso pasikeitimą antstolis privalo pranešti Teisingumo
ministerijai ir kitiems nurodytiems asmenims, o pagal Reikalavimų 6.1 punktą antstolis
privalo pateikti Teisingumo ministerijai prašymą leisti pakeisti įkurtos kontoros adresą,
t. y. turi gauti Reikalavimų 4 punkte numatytą teisingumo ministro leidimą. Dėl nurodytų argumentų pareiškėjui Lietuvos apeliaciniam teismui kilo abejonių dėl Reikalavimų 6.1 punkto dalies atitikties Antstolių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies nuostatoms.
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Teisingumo ministerija) atsiliepimas, kuriuo prašoma ginčijamą Reikalavimų
6.1 punkto nuostatą pripažinti teisėta. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. 2003 m. sausio 1 d. įgyvendinta institucinė antstolių reforma, kurią numatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1484 patvirtinti Teismo antstolių institucinės reformos metmenys. Antstolis tapo nebe valstybės tarnautoju,
o valstybės įgaliotu asmeniu, kuriam valstybė suteikė vykdomųjų dokumentų vykdymo,
faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų numatytas
funkcijas. Taigi antstolių profesija – tai valstybės kontroliuojama profesija, t. y. toks viešąjį interesą užtikrinančių funkcijų vykdymas, kai tai daro savarankiška profesine (privačia) veikla besiverčiantys asmenys (už atlygį), o jiems šias funkcijas vykdyti perdavusi
valstybė turi kontroliuoti, kaip jos yra vykdomos.
2. Antstolių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nustato, jog veiklai vykdyti vienas ar keli
antstoliai įkuria antstolio (antstolių) kontorą; antstolio (antstolių) kontora yra antstolio
(antstolių) darbo vieta; antstolio kontora įkuriama antstolio veiklos teritorijoje; jei kontorą kuria keletas antstolių, ji turi būti įkuriama vieno iš antstolių veiklos teritorijoje;
kitų antstolių veiklos teritorijos turi būti šalia veiklos teritorijos, kurioje antstolių kontora yra kuriama. Pagal šio straipsnio 3 dalį antstolio (antstolių) darbo vietos bei nustatyto
darbo laiko reikalavimus tvirtina teisingumo ministras. Taigi Reikalavimais, kurie buvo
patvirtinti teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 254, detalizuojami
reikalavimai, kuriuos turi atitikti antstolio (antstolių) kontora, kad antstolis (antstoliai)
joje galėtų vykdyti savo profesinę veiklą.
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3. Kadangi pagal Antstolių įstatymo 18 straipsnio 3 dalį antstolio (antstolių) darbo
vietos bei nustatyto darbo laiko reikalavimus tvirtina teisingumo ministras, buvo sukurta leidimų įkurti antstolių kontorą sistema, kai prieš kurdamas antstolio (antstolių)
kontorą, antstolis (antstoliai) privalo gauti teisingumo ministro leidimą. Toks leidimas
reikalingas ir perkeliant esamą kontorą į naujas patalpas, kadangi iš esmės prieš perkeldamas kontorą antstolis (antstoliai) naujuoju adresu įkuria naują kontorą. Priešingu
atveju, jei esamos kontoros perkėlimui į kitas patalpas leidimas nebūtų būtinas, galimai
susidarytų situacijos, kai antstolis (antstoliai), gavęs (gavę) leidimą įkurti kontorą konkrečiose patalpose, vėliau kontoros buveinę perkeltų į patalpas, kurios neatitiktų nustatytų reikalavimų, apie ką Teisingumo ministerija galimai sužinotų tik gavusi interesantų
skundų ar atlikusi patikrinimą. Taigi, pasak atsakovo, leidimų įkuri antstolio kontorą
sistema leidžia Teisingumo ministerijai efektyviai kontroliuoti, ar patalpos, kuriose ketinama kurti antstolio (antstolių) kontorą, atitinka keliamus reikalavimus.
4. Atsakovo nuomone, atsižvelgiant į Antstolių įstatymo 20 straipsnio pavadinimą,
jo 1 dalies turinį ir jo struktūrą, darytina išvada, jog įstatymų leidėjas nustatė pareigą
informuoti minėtame straipsnyje nurodytus subjektus tuo atveju, jeigu pasikeičia antstolio (antstolių) kontoros adresas (gatvės pavadinimas, pastato arba patalpos numeris ir
kt.), tačiau nesikeičia antstolio (antstolių) kontoros patalpa, kurioje savo profesinę veiklą
vykdo antstolis (antstoliai). Tačiau jei antstolio (antstolių) kontora faktiškai perkeliama
į kitas patalpas – taikytina Antstolių įstatymo 18 straipsnio 3 dalis ir antstolis (antstoliai) turi gauti teisingumo ministro leidimą perkelti kontorą į naujas patalpas. Taigi tais
atvejais, kai antstolio (antstolių) kontoros adresas pasikeičia dėl priežasčių, nesusijusių
su kontoros perkėlimu, gauti teisingumo ministro leidimo nereikia, o pakanka Antstolių
įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodyto tam tikrų subjektų informavimo.
5.
Pasak atsakovo, įstatymų leidėjas Antstolių įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi
siekė, kad reikalavimai būtų nustatyti tiek naujai kuriamoms antstolio (antstolių) kontoroms, tiek kontoroms, į kurias persikelia antstolis (antstoliai). Priešingas Antstolių įstatymo 18 straipsnio 3 dalies aiškinimas iš esmės reikštų galimybę antstolio (antstolių)
kontorą perkelti į tokias patalpas, kurios neatitinka nustatytų reikalavimų. Todėl Antstolių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies nuostatoje iš esmės įtvirtinta antstolio pareiga informuoti nurodytus subjektus apie kontoros adreso pasikeitimą jau po to, kai nustatyta
tvarka bus gautas teisingumo ministro leidimas – t. y. bus nustatyta, kad nauja antstolio
(antstolių) kontora atitinka nustatytus reikalavimus. Atsakovo nuomone, dėl nurodytų
argumentų darytina išvada, jog priimant ginčijamą teisės akto dalį, teisingumo ministras nepažeidė nei aukštesnės galios teisės aktų, nei poįstatyminio teisės akto leidybos
procedūros.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Pareiškėjas Lietuvos apeliacinis teismas kelia klausimą dėl Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 254 patvirtintų Reikalavimų
antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui (2007 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1R293 redakcija) 6.1 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, jog „Antstolis apie <...> kontoros
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(kontoros skyriaus) adreso pasikeitimą <...> ne vėliau kaip prieš dvidešimt dienų iki
kontoros numatomos darbo pradžios pateikia Teisingumo ministerijai prašymą leisti
<...> pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą“ atitikties Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo Nr. X-1837 redakcija) 20
straipsnio 1 daliai.
Reikalavimų 6 punktas nustato:
„6. Antstolis apie antstolio (antstolių) kuriamą kontorą (kontoros skyrių) arba kontoros (kontoros skyriaus) adreso pasikeitimą (jei kontorą kuria keli antstoliai – jų įgaliotas antstolis) ne vėliau kaip prieš dvidešimt darbo dienų iki kontoros numatomos darbo
pradžios pateikia Teisingumo ministerijai šiuos dokumentus:
6.1. prašymą leisti įkurti antstolio (antstolių) kontorą (kontoros skyrių) arba pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą. Prašyme nurodoma:
6.1.1. antstolio vardas, pavardė, o jei kontorą (kontoros skyrių) kuria keli antstoliai
– jų vardai ir pavardės;
6.1.2. kontoros (kontoros skyriaus) adresas;
6.1.3. antstolio (antstolių) veiklos teritorijos;
6.1.4. jei kontorą (kontoros skyrių) kuria keli antstoliai – motyvai įkurti bendrą
kontorą (kontoros skyrių);
6.1.5. numatoma antstolio (antstolių) darbo kontoroje (kontoros skyriuje) pradžia.
6.2. Lietuvos antstolių rūmų motyvuotą nuomonę apie:
6.2.1. antstolio (antstolių) kontoros (kontoros skyriaus) įkūrimą ar buveinės pakeitimą;
6.2.2. kontoros (kontoros skyriaus) patalpų atitiktį nustatytiems reikalavimams;
6.3. patalpų nuosavybės ar naudojimosi jomis teisę patvirtinančių dokumentų kopijas;
6.4. kontoros (kontoros skyriaus) patalpų plano kopiją su paaiškinimu apie patalpų
išdėstymą pagal šių reikalavimų 13.3 punkto reikalavimus;
6.5. jei būsimos kontoros (kontoros skyriaus) patalpas reikia rekonstruoti, remontuoti, keisti jų paskirtį – nustatyta tvarka išduotų leidimų kopijas, statinio (patalpos)
priėmimo naudoti akto (pažymos) kopiją;
6.6. darbų saugos pažymėjimo kopiją.“
Taigi šia nuostata yra įtvirtintas sąrašas dokumentų, kuriuos Teisingumo ministerijai turi pateikti antstolis (jei kontorą kuria keli antstoliai – jų įgaliotas antstolis),
siekdamas gauti teisingumo ministro leidimą įkurti antstolio (antstolių) kontorą (kontoros skyriaus) arba pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą. Kaip matyti iš
pareiškėjo Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 28 d. nutarties turinio, abejonės iš
esmės keliamos dėl Reikalavimų 6 punkto ta apimtimi, kiek nustatyta, jog antstolis privalo Teisingumo ministerijai pateikti prašymą leisti pakeisti antstolio (antstolių) kontoros adresą, t. y. turi gauti teisingumo ministro leidimą antstolio (antstolių) kontoros
adresui pakeisti, teisėtumo.
Antstolių įstatymo 20 straipsnio 1 dalis nustato:
„Apie kontoros adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą antstolis privalo pranešti Teisingumo ministerijai ir paskelbti šalies dienraštyje bei vietos laikraštyje, taip pat pranešti apylinkės teismui, kurios veiklos teritorijoje antstolis veikia“.
Pareiškėjas galimą ginčijamo teisinio reguliavimo neteisėtumą grindžia tuo, jog,
pasak jo, Antstolių įstatyme ir ginčijamuose Reikalavimuose yra įtvirtintos skirtingos
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antstolio (antstolių) kontoros patalpų (adreso) pakeitimo sąlygos ir tvarka – Antstolių
įstatymo 20 straipsnio 1 dalis nustato, jog apie antstolio kontoros adreso pasikeitimą
antstolis privalo pranešti Teisingumo ministerijai ir kitiems nurodytiems asmenims, tačiau pagal ginčijamą teisinį reguliavimą antstolis privalo pateikti prašymą Teisingumo
ministerijai leisti pakeisti įkurtos antstolio (antstolių) kontoros adresą, t. y. turi gauti
teisingumo ministro leidimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog norminės administracinės bylos
nagrinėjimo dalyką ir ribas apibrėžia pareiškėjo prašymas, pažymi, jog ginčijamas teisinis reguliavimas šioje nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje vertintinas
būtent pareiškėjo apibrėžta apimtimi bei nurodytu aspektu.
IV.
Nuostatos dėl antstolio (antstolių) kontoros įtvirtintos Antstolių įstatymo V skyriuje „Antstolio (antstolių) kontora“. Šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nustato, jog veiklai
vykdyti vienas ar keli antstoliai įkuria antstolio (antstolių) kontorą; antstolio (antstolių)
kontora yra antstolio (antstolių) darbo vieta; antstolio kontora įkuriama antstolio veiklos teritorijoje; jei kontorą kuria keletas antstolių, ji turi būti įkuriama vieno iš antstolių veiklos teritorijoje; kitų antstolių veiklos teritorijos turi būti šalia veiklos teritorijos,
kurioje antstolių kontora yra kuriama. Antstolių įstatymo 18 straipsnio 3 dalis nustato,
jog antstolio (antstolių) darbo vietos bei nustatyto darbo laiko reikalavimus tvirtina teisingumo ministras, o pagal šio straipsnio 4 dalį, antstolio (antstolių) kontoroje turi būti
sudarytos tinkamos sąlygos priimti asmenis. Tad ginčijamas norminis administracinis
aktas, kaip matyti ir iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23
d. įsakymo Nr. 254 „Dėl reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui
patvirtinimo“ preambulės, priimtas įgyvendinant būtent minėtus Antstolių įstatymo 18
straipsnio 3 dalyje įtvirtintus įgaliojimus teisingumo ministrui patvirtinti reikalavimus
antstolio (antstolių) darbo vietai bei laikui.
Vertinant Reikalavimų 6 punkte įtvirtintą teisinį reguliavimą, pirmiausia pastebėtina, jog antstolio kontoros adreso pakeitimo sąvoka šio punkto prasme aiškintina kaip
apimanti tuos atvejus, kai antstolio kontoros adresas pasikeičia dėl kontoros perkėlimo į kitas patalpas, t. y. kontoros buveinės pakeitimo. Taigi darytina išvada, jog teisinis reguliavimas pareiškėjo ginčijama apimtimi yra skirtas nustatyti antstolio kontoros
perkėlimo į kitas patalpas tvarkai bei sąlygoms, inter alia nustatyti sąrašą dokumentų
(duomenų), kuriuos turi pateikti antstolis, siekdamas pakeisti antstolio kontoros adresą,
perkeliant kontorą į kitas patalpas.
Antstolių įstatymo 20 straipsnio 1 dalis įtvirtina antstolio pareigą pranešti Teisingumo ministerijai, paskelbti šalies dienraštyje bei vietos laikraštyje, taip pat pranešti
apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje antstolis veikia, apie kontoros adreso ar kitų
rekvizitų pasikeitimą. Taigi darytina išvada, jog šios nuostatos esmė ir paskirtis yra užtikrinti bei aiškiai apibrėžti, kokius subjektus bei kokiomis priemonėmis – Teisingumo
ministeriją bei apylinkės teismą, kurio veiklos teritorijoje antstolis veikia, informuojant
tiesiogiai (pranešant jiems), o galimus kitus suinteresuotus asmenis – paskelbiant dienraštyje bei vietos laikraštyje, – būtina informuoti apie antstolio kontoros adreso, kaip
vieno iš kontoros rekvizitų, pasikeitimą. Pastebėtina, jog antstolio kontoros adreso, kaip
vieno iš rekvizitų, pasikeitimas, ir – atitinkamai – pareigos, įtvirtintos Antstolių įstaty95
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mo 20 straipsnio 1 dalyje, atsiradimas, akivaizdu, jog gali būti sąlygotas tiek kontoros
persikėlimo į kitas patalpas, tiek ir tam tikrų administracinių priežasčių – pavyzdžiui,
gatvės pavadinimo, pastatų numeracijos pakeitimo ir pan. Tačiau šioje norminėje administracinėje byloje aktualiu aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nėra jokių
teisinių argumentų, ypač atsižvelgiant tiek į Antstolių įstatymo 20 straipsnio pavadinimą – „Antstolio (antstolių) kontoros adresas ir iškaba“, lingvistinę minėtos nuostatos
konstrukciją („Apie kontoros adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą <...>“), tiek ir šios
nuostatos turinį (nustatytą subjektų, kurie privalo būti informuoti apie pasikeitusį kontoros adresą, ratą), o taip pat ir aplinkybę, jog nuostatos dėl antstolio kontorai (jos patalpoms) keliamų reikalavimų (inter alia įgaliojimų juos patvirtinti suteikimas) įtvirtintos
Antstolių įstatymo 18 straipsnyje, daryti išvadą, jog Antstolių įstatymo 20 straipsnio 1
dalyje yra įtvirtinti teisiniai santykiai, vienu ar kitu aspektu reguliuojantys antstolio teisės perkelti kontoros buveinę į kitas patalpas, įgyvendinimo tvarką bei sąlygas.
Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, jog Antstolių įstatymo
20 straipsnio 1 dalis reguliuoja kitus, nei įtvirtinta pareiškėjo ginčijamoje Reikalavimų 6
punkto nuostatoje, teisinius santykius. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 254 patvirtintų Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui (2007 m. liepos
18 d. įsakymo Nr. 1R-293 redakcija) 6.1 punktas ta apimtimi, kiek nustatyta, jog antstolis
apie antstolio (antstolių) kontoros adreso pasikeitimą ne vėliau kaip prieš dvidešimt
dienų iki kontoros numatomos darbo pradžios pateikia Teisingumo ministerijai prašymą leisti pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą, neprieštarauja Antstolių
įstatymo 20 straipsnio 1 daliai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. 254 patvirtintų Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo
laikui (2007 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1R-293 redakcija) 6.1 punktas ta apimtimi, kiek
nustatyta, jog antstolis apie kontoros (kontoros skyriaus) adreso pasikeitimą ne vėliau
kaip prieš dvidešimt dienų iki kontoros numatomos darbo pradžios pateikia Teisingumo ministerijai prašymą leisti pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą,
neprieštarauja Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo
Nr. X-1837 redakcija) 20 straipsnio 1 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.10. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T1-83
„Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-226 „Dėl
vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją“ pakeitimo“ 2.1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos
29 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nėra numatyta nuo vietinės rinkliavos atleisti
asmenis, įvažiuojančius kitais pagrindais nei nuosavybės teise priklausančia ar išperkamosios nuomos būdu įsigyta transporto priemone į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją
Administracinė byla Nr. A525-1277/2012
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00252-2011-8
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. kovo 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir
Anatolijaus Baranovo,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal A. B. apeliacinį
skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 27 d. nutartimi (b. l.
6–11) nutarė kreiptis į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su prašymu, kad jis
atliktų tyrimą dėl Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr.
T1-83 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-226
„Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į
valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją“ pakeitimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. T1-83) 2.1 punkto atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 29 straipsnio 1 daliai ta
apimtimi, kuria nėra numatyta nuo vietinės rinkliavos atleisti asmenis, įvažiuojančius
kitais pagrindais nei nuosavybės teise priklausančia ar išperkamosios nuomos būdu įsigyta transporto priemone (pvz., nuomos ar panaudos sutartimis) į valstybės saugomą
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Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją
(toliau – ir Teritorija).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija apeliacine tvarka
nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos
apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą atsakovui Neringos savivaldybės administracijai
dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo
28 d., 1997 m. lapkričio 13 d., 2002 m. spalio 23 d., 2008 m. birželio 30 d. nutarimuose
pateiktą teisės aiškinimą. Taip pat teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje pateiktą vietinės rinkliavos sąvoką, 11 straipsnio 1 dalies 5 punktą, 12 straipsnį ir pažymėjo, jog sprendimo Nr. T1-83 2.1 punkte išdėstytas
papildytas Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-226
„Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į
valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis
transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatų (toliau – ir Lengvatos) I dalies
„Asmenys, kurie atleidžiami nuo vietinės rinkliavos“ 1 punktas, pagal kurį nuo vietinės
rinkliavos atleidžiami asmenys, įvažiuojantys asmens vardu registruota ar išperkamosios nuomos būdu įsigyta mechanine transporto priemone į Teritoriją. Pabrėžė, jog, atsižvelgus į Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ir nurodytas teisės normas, kyla abejonė
dėl sprendimo Nr. T1-83 2.1 punkto nuostatos atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1
daliai. Vertino, jog savivaldybės administravimo subjekto norminiame administraciniame akte įtvirtinta norma, kuri labiau apriboja kitaip nei nuosavybės teise priklausančia
ar išperkamosios nuomos būdu įsigyta transporto priemone (pvz., nuomos ar panaudos
sutartimis) besinaudojančių asmenų subjektinę teisę įgyti galimybę būti atleistiems nuo
vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į Teritoriją nei tai nustatyta aukštesnę galią turinčiame teisės akte – Konstitucijos 29 straipsnio
1 dalyje – įtvirtintame asmenų lygiateisiškumo principe. Tai reiškia, kad tokiu atveju yra
galimai pažeidžiant minėtą asmenų lygiateisiškumo principą diferencijuojami asmenys,
įvažiuojantys asmens vardu registruota ar išperkamosios nuomos būdu įsigyta mechanine transporto priemone į Teritoriją, ir asmenys, įvažiuojantys į Teritoriją kitokiais
būdais teisėtai valdoma transporto priemone (pvz., nuomos ar panaudos sutartimis).
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu (b.
l. 38–41) nusprendė pripažinti, kad Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio
15 d. sprendimo Nr. T1-83 2.1 punkto nuostata, jog nuo vietinės rinkliavos atleidžiami asmenys, įvažiuojantys asmens vardu registruota ar išperkamosios nuomos būdu
įgyta mechanine transporto priemone į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio
parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją neprieštarauja Konstitucijos 29
straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų lygybės principui.
Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalį, į tai, kad prašomu ištirti sprendimu Nr.
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T1-83 buvo papildyta Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu
Nr. T1-226 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės
administruojamą teritoriją“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko
Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją nuostatų (toliau – ir Nuostatai) dalis,
reglamentuojanti asmenų atleidimą nuo vietinės rinkliavos, konstatavo, jog kadangi prašomas ištirti savivaldybės administracinis aktas turi teisės aktui būtiną imperatyvumo
požymį, yra savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminio pobūdžio teisės
aktas individualiai neapibrėžtai subjektų grupei, jis pagal ABTĮ 2 straipsnio 13 dalį laikytinas norminiu. Nustatė, jog 2009 m. balandžio 21 d. jis buvo paskelbtas viešai ir yra
galiojantis. Teismas atsižvelgė į Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatas ir pažymėjo, jog aiškinant Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatos turinį, negalima neatsižvelgti į Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies ir 121 straipsnio 2 dalies nuostatas. Pabrėžė, jog konstitucinis asmenų lygybės principas savaime nepaneigia to, kad įstatymu gali
būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių
skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Vertinant tai, ar pagrįstai nustatytas skirtingas teisinis
reguliavimas, būtina atsižvelgti į konkrečias teisines aplinkybes: įvertinti atitinkamų subjektų, kuriems taikomas skirtingas teisinis reguliavimas, teisinės padėties skirtumus,
atsižvelgti į teisės aktų suderinamumą pagal jų hierarchiją, reguliavimo apimtį ir specialias sąlygas, be to, įvertinti, ar teisės normos, nustatančios specialias sąlygas, atitinka
teisės akto paskirtį ir tikslą. Konkrečių teisės normų pagrįstumas gali būti įtikinamas tik
tais atvejais, kai į visas anksčiau nurodytas aplinkybes buvo atsižvelgta. Jeigu būtų ignoruojama bent viena sąlyga, galėtų kilti abejonių dėl specialios teisės normos atitikimo
konstitucinėms nuostatoms. Nurodė, jog vietinių rinkliavų nustatymas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija (Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 6 str. 2 p.). Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, savarankiškąsias funkcijas
savivaldybės atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais. Įgyvendindamos šias funkcijas, savivaldybės turi
Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo
laisvę ir yra atsakingos už savarankiškų funkcijų atlikimą. Įgyvendinant šias funkcijas,
savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kaip numatyta
įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose. Atsižvelgdamas į Rinkliavų įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintą savivaldybės tarybos teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą, to paties įstatymo 12, 3 straipsnių
nuostatas, vietinės rinkliavos sąvoką, įtvirtintą Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje,
konstatavo, jog kadangi Rinkliavų įstatymo 2 straipsnyje, reglamentuojančiame vietinės rinkliavos sąvoką, nėra įtvirtintas atlygintinumo už teikiamas paslaugas principas,
vietinės rinkliavos nustatymas yra visiška savivaldybės tarybos diskrecija. Nustatė, jog
Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-226 patvirtinti Nuostatai, kuriais patvirtinta vietinė rinkliava už leidimą įvažiuoti mechaninėmis
transporto priemonėmis į Teritoriją ir nustatytos vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti
mechaninėmis transporto priemonėmis į Teritoriją lengvatos. 2009 m. balandžio 15 d.
priimtas sprendimas Nr. T1-83 ir papildyti Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio mėn. 5 d. sprendimo Nr. T1-226 I dalies „Asmenys, kurie atleidžiami nuo vietinės
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rinkliavos“ 1 ir 1.1 punktai. Sprendimo Nr. T1-83 2.1 punktu nustatyta, jog nuo vietinės
rinkliavos atleidžiami asmenys, į Teritoriją įvažiuojantys asmens vardu registruota ar
išperkamosios nuomos būdu įsigyta mechanine transporto priemone. Konstatavo, jog
kadangi sprendimu Nr. T1-83 reglamentuota lengvatinė atleidimo nuo vietinės rinkliavos tvarka nustatyta visiems vietinės rinkliavos mokėtojams, sprendimo Nr. T1-83 2.1
punkto nuostata neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam asmenų lygybės principui.
III.
Apeliantas A. B. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (b. l. 46–51), kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 9 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – sprendimo Nr. T1-83 2.1 punktą ta apimtimi, kuria nėra numatyta nuo vietinės rinkliavos atleisti asmenis, įvažiuojančius kitais
pagrindais nei nuosavybės teise priklausančia ar išperkamosios nuomos būdu įsigyta
transporto priemone į Teritoriją, pripažinti neatitinkančiu Konstitucijos 29 straipsnio
1 dalies nuostatų.
Nurodo, jog nustatytų lengvatų paskirtis šiuo atveju yra eliminuoti iš rinkliavos,
kurią turi mokėti atvykstantys į Teritoriją, mokėtojų konkrečios vietovės gyventojus.
Tačiau problema kyla dėl to, kad Lengvatos numato pernelyg susiaurintą reikalavimą
asmeniui, deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Neringoje. Asmuo, norintis įvažiuoti į
Neringą, nemokant vienkartinės rinkliavos, turi arba turėti automobilį nuosavybės teise,
arba jį asmeniškai įsigyti išperkamosios nuomos būdu. Toks reglamentavimas eliminuoja kitokias teisėtas transporto priemonių valdymo formas – nuomą, panaudą. Taip
leidimas įvažiuoti tik asmeniškai turima transporto priemone ar ją įsigijus išperkamąja
nuoma diskriminuoja asmenis dėl turtinės padėties. Pabrėžia, jog asmuo yra laisvas pasirinkti, ar įsigyti automobilį nuosavybės teise, išperkamosios nuomos būdu, jį nuomotis ar juo naudotis panaudos sutarties pagrindu. Atitinkamai savivaldybė gali reikalauti
tik patvirtinti valdymo teisėtumą, tačiau ribojimas naudotis transporto priemone kitais
teisėtais būdais tam, kad asmuo būtų vertinamas vienodai su kitais Neringos gyventojais, prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkinamas.
Pareiškėjas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 27 d.
nutartimi administracinėje byloje Nr. A662-2412/2011 kreipėsi į Klaipėdos apygardos
administracinį teismą, prašydamas ištirti sprendimo Nr. T1-83 2.1 punkto atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nėra numatyta nuo vietinės rinkliavos
atleisti asmenis, įvažiuojančius kitais pagrindais nei nuosavybės teise priklausančia ar
išperkamosios nuomos būdu įsigyta transporto priemone (pvz., nuomos ar panaudos
sutartimis) į Teritoriją.
Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės
institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Visų asmenų lygybės įstatymui, teis100
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mui 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. Tačiau 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).
Pažymėtina, kad konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas būtų pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginus 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 (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, nenustatant jiems galimybės būti
atleistiems nuo vietinės rinkliavos, nepažeidžiamas asmenų lygybės įstatymui principas,
būtina įvertinti, ar ši asmenų grupė pasižymi tokiais skirtumais, kad dėl to būtų pateisinamas skirtingas jos traktavimas atleidimo nuo vietinės rinkliavos 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 panašiai.
Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis nustato, kad vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Pagal to paties įstatymo 11 straipsnio 5 punktą savivaldybės taryba turi teisę
savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už leidimo įvažiuoti mechaninėmis
transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės
reikšmės apsaugines zonas išdavimą (išskyrus važiavimą per šias teritorijas valstybinės
reikšmės keliais, naudojimąsi jų statiniais, stovėjimo ir poilsio aikštelėmis, terminalais
ir pasienio kontrolės punktais; šios išimtys netaikomos Neringos miestui). Rinkliavų
įstatymo 12 straipsnis įtvirtina, jog savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę
rinkliavą, tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, nustato lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams bei vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus.
Neringos savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-226 nustatė
vietinę rinkliavą už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į Teritoriją bei patvirtino Nuostatus ir Lengvatas. Sprendimo Nr. T1-83 2.1 punktu nuspręsta pa101
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pildyti Lengvatų I dalies „Asmenys, kurie atleidžiami nuo vietinės rinkliavos“ 1 punktą,
nustatant, kad nuo vietinės rinkliavos atleidžiami asmenys, įvažiuojantys asmens vardu
registruota ar išperkamosios nuomos būdu įsigyta mechanine transporto priemone į
Teritoriją. Lengvatų 1.1–1.11 punktai numato asmenų grupes, kurioms taikomas paminėtas Lengvatų 1 punktas. Taigi pagal galiojantį teisinį reguliavimą nuo paminėtos
vietinės rinkliavos atleidžiami tie asmenys, kurie atitinka Lengvatų 1 punkte ir viename
iš Lengvatų 1.1-1.11 punktų numatytus kriterijus.
Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos aplinkybes, pažymi, kad abejonės dėl sprendimo Nr. T1-83 2.1. punkto atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai šioje byloje kyla
dėl to, kad Lengvatų 1.1–1.11 punkte numatyti asmenys yra diferencijuojami pagal tai,
kokiu būdu valdoma mechanine transporto priemone jie įvažiuoja į Teritoriją, t. y. nuo
vietinės rinkliavos atleidžiami tik savo vardu registruota arba išperkamosios nuomos
būdu įgyta mechanine transporto priemone įvažiuojantys asmenys, tačiau nuo jos nėra
atleidžiami kitokiais būdais teisėtai valdoma transporto priemone į paminėtą teritoriją
įvažiuojantys tie patys asmenys.
Teisėjų kolegijos nuomone, nepritartina pirmosios instancijos teismo motyvams,
jog galima daryti išvadą, kad sprendimo Nr. T1-83 2.1 punkto nuostata neprieštarauja
Konstitucijoje įtvirtintam asmenų lygybės principui vien todėl, kad šiuo sprendimu reglamentuota lengvatinė atleidimo nuo vietinės rinkliavos tvarka nustatyta visiems rinkliavos mokėtojams. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiriant ginčijamos sprendimo nuostatos teisėtumą, abejonių dėl to, kad ji galioja visiems rinkliavos mokėtojams nekyla,
t. y. akivaizdu, jog bet kuris asmuo, atitinkantis Lengvatose nustatytus kriterijus, yra
atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos. Tačiau pažymėtina, jog, kaip jau minėta, esminis
byloje sprendžiamas klausimas yra tai, ar tie rinkliavos mokėtojai, kurie pagal Lengvatų
1.1-1.11 punktus patenka į nuo vietinės rinkliavos atleistinų į Teritoriją įvažiuojančių
asmenų grupę, pagrįstai yra diferencijuojami, atsižvelgiant į tai, kokiu būdu valdoma
mechanine transporto priemone jie į Teritoriją įvažiuoja, t. y. ar pagrįstai nuo vietinės
rinkliavos yra atleidžiami tik tie asmenys, kurie į Teritoriją įvažiuoja savo vardu registruota ar išperkamosios nuomos būdu įgyta mechanine transporto priemone.
Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus ir aplinkybes, teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje būtina įvertinti tai, ar asmenų, atitinkančių Lengvatų 1.1–1.11
punktuose numatytus kriterijus ir įvažiuojančių į Teritoriją savo vardu registruota ar
išperkamosios nuomos įgyta mechanine transporto priemone, grupė, palyginus ją su
asmenų, taip pat atitinkančių Lengvatų 1.1–1.11 punktuose numatytus kriterijus, tačiau
įvažiuojančių į Teritoriją kitokiais būdais teisėtai valdoma transporto priemone (ne savo
vardu registruota ir ne išperkamosios nuomos būdu įgyta transporto priemone), grupe,
pasižymi tokiais skirtumais, kad dėl to būtų pateisinamas skirtingas šių asmenų grupių
traktavimas atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į Teritoriją kontekste.
Teisėjų kolegija pažymi, jog, kaip nurodoma ir apeliaciniame skunde, Lengvatų I dalies „Asmenys, kurie atleidžiami nuo vietinės rinkliavos“ paskirtis yra atleisti tam tikras
asmenų grupes nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Teritoriją. Esminis požymis, kurį
šiuo atveju turi atitikti asmuo, turintis teisę būti atleistas nuo šios vietinės rinkliavos,
teisėjų kolegijos nuomone, yra jo atitikimas Lengvatų 1.1-1.11 punktuose numatytiems
kriterijams. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra jokių pagrįstų argumentų teigti, jog mechaninės transporto priemonės, kuria šie asmenys įvažiuoja į Teritoriją, valdymo būdas
102

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

yra tokio pobūdžio ir apimties skirtumas, jog būtų objektyviai pateisintas šių asmenų
skirtingas traktavimas, juos atleidžiant nuo vietinės rinkliavos. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju yra nepagrįstai diferencijuojami Lengvatų 1.1-1.11 punktuose numatytus
kriterijus atitinkantys asmenys, įvažiuojantys į Teritoriją asmens vardu registruota ar
išperkamosios nuomos būdu įsigyta mechanine transporto priemone, ir tuos pačius
kriterijus atitinkantys asmenys, įvažiuojantys į Teritoriją kitais būdais teisėtai valdoma
mechanine transporto priemone. Vien transporto priemonės valdymo būdas, teisėjų
kolegijos vertinimu, nesuteikia pagrindo diferencijuoti šių asmenų, vieniems paminėtą
lengvatą suteikiant, o kitiems jos nesuteikiant.
Atsižvelgdama į tai, kad nėra jokių argumentų teigti, jog šis diferencijavimas yra
objektyviai pateisinamas, teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijama sprendimo Nr. T1-83
2.1 punkto nuostata ta apimtimi, kuria nėra numatyta nuo vietinės rinkliavos atleisti
asmenis, įvažiuojančius kitais pagrindais nei nuosavybės teise priklausančia ar išperkamosios nuomos būdu įgyta transporto priemone (pvz., nuomos ar panaudos sutartimis)
į Teritoriją, nėra suderinama su konstituciniu visų asmenų lygybės įstatymui, teismui ir
kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams principu, todėl prieštarauja Konstitucijos
29 straipsnio 1 daliai.
Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą
dėl norminio administracinio akto teisėtumo ir nenustatęs ginčijamos nuostatos prieštaravimo Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris yra naikintinas. Apelianto apeliacinis skundas tenkintinas ir priimtinas naujas
sprendimas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
114 straipsnio 1 dalimi, 115 straipsnio l dalies 2 punktu, 117 straipsnio l dalimi, 140
straipsnio l dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
A. B. apeliacinį skundą tenkinti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pripažinti Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr.
T1-83 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-226
„Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis
į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją“ pakeitimo“ 2.1 punktą ta apimtimi, kuria nėra numatyta nuo
vietinės rinkliavos atleisti asmenis, įvažiuojančius kitais pagrindais nei nuosavybės teise
priklausančia ar išperkamosios nuomos įsigyta transporto priemone į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją, prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir laikyti jį
panaikintu.
Paskelbti šį teismo sprendimą leidinyje „Valstybės žinios“ ir dienraštyje „Vakarų
ekspresas“.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.11. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu
Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių 84, 85.1-85.5, 85.7 punktų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ 1.1-1.3 punktų bei Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos
2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir Dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.1, 2.2, 2.3, 2.4
punktų atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 37 punktui bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniui, 30 straipsnio 4 daliai, 32 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 80, 96 punktams bei proporcingumo principui
Administracinė byla Nr. A525-1809/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01690-2009-0
Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 2.5; 2.7

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. kovo 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir
Irmanto Jarukaičio,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei Gedmantei Eimontienei,
atsakovo atstovei Jekaterinai Mickevičienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai
akcinei bendrovei „Ecoservice“, uždarajai akcinei bendrovei „Atliekų tvarkymo tarnyba“, uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“, uždarajai akcinei bendrovei „A.S.A. Vilnius“, uždarajai akcinei bendrovei „Švarus miestas“, uždarajai akcinei bendrovei „Veolia
Environmental Services Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „Švara visiems“ dėl aktų
teisėtumo ištyrimo.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pareiškimu (I t., b. l. 2–7), kurį patikslino (II t., b. l. 103–109), kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas:
1) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2006 m. gegužės
24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintų Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių (toliau
– ir Atliekų tvarkymo taisyklės) 84 bei 85.1-85.5, 85.7 punktai ta apimtimi, kuria nustatoma, jog taryba nustato privalomus atliekų tvarkymo paslaugų įkainius ir tarifus, Tarybos
2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų
ir įkainių patvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas Nr. 1-1320) 1.1-1.3 punktai bei Tarybos
2009 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. 1-1131 (toliau – ir Sprendimas Nr. 1-1131) 1.1, 2.2, 2.3,
2.4 punktai, ta apimtimi, kuria nustatomi atliekų tvarkymo tarifai, neprieštarauja Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktui bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies reikalavimams;
2) ištirti, ar Sprendimo Nr. 1-1131 2.2 punktas neprieštarauja Atliekų tvarkymo
įstatymo 25, 32 straipsniams;
3) ištirti, ar Sprendimo Nr. 1-1131 2.2 ir 2.3 punktai ta apimtimi, kuria nustatytas
maksimalus tarifas už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, bei 2.4 punktas neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų
tvarkymo plano (toliau – ir Planas) 80, 96 punktams bei proporcingumo principams.
Nurodė, kad Atliekų tvarkymo taisyklių 84-85 punktų, Sprendimo Nr. 1-1320 1.1 –
1.3 punktų, Sprendimo Nr. 1-1131 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 punktų nuostatos reglamentuoja atliekų tvarkymo paslaugų įkainius bei tarifus, konkrečius jų dydžius nepriklausomai nuo to,
kokie asmenys atlieka tvarkymo paslaugas, todėl sprendimai atitinka visus kriterijus,
būdingus norminiam teisės aktui – jie taikomi individualiais požymiais neapibrėžtam
asmenų ratui, juose suformuluotos daugkartinio naudojimo bendro pobūdžio elgesio
taisyklės. Kadangi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkte nustatyta,
jog išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priskiriamas kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais
maršrutais nustatymas, centralizuotai teikiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų
nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka, kainas ir tarifus savivaldybės taryba gali nustatyti išimtinai tik savo kontroliuojamoms įmonėms, biudžetinėms įstaigoms ar viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra savivaldybė. Teigė, jog tiek subjektų, kuriems
taryba gali nustatyti tarifus, tiek tarybos nustatomų kainų ir tarifų sąrašas yra baigtinis
ir minėta norma negali būti aiškinama plečiamai. Tais atvejais, kai paslaugas teikia ne
savivaldybės kontroliuojamos įmonės, biudžetinės įstaigos ar viešosios įstaigos, o kiti
asmenys (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus
2009-01-19 rašte Nr. A51-1094(3.3.4.1.-PD4) nurodyta, jog atliekų tvarkymo paslaugas
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teikia 7 privataus kapitalo uždarosios akcinės bendrovės) ir kai įstatymas neįpareigoja
savivaldybės tarybos nustatyti konkrečių paslaugų kainas, taryba jų nustatyti negali. Pažymėjo, kad asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principas sudaro prielaidas asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus. Šis principas nėra
absoliutus, tačiau jis gali būti ribojamas tik tais atvejais, kai tokią teisę suteikia Lietuvos
Respublikos Konstitucija ar įstatymai. Teigė, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
31 punktas nesuteikia teisės savivaldybėms reguliuoti privačių asmenų teikiamų paslaugų kainų. Tais atvejais, kai atliekų tvarkymo paslaugas teikia privatūs asmenys (nesusiję
su savivaldybe) ir nėra įvesta vietinė rinkliava, kainas (tarifus) už paslaugas turėtų nustatyti (sureguliuoti) rinka. Tuo atveju, kai savivaldybė, skelbdama konkursą, pati nustato tarifus už teikiamas paslaugas, nėra garantuojamas konkurencingos ūkinės veiklos
aplinkos išlaikymas ir yra ribojama konkurencija, kadangi visiems žinoma, už kokią
kainą turės (galės) būti teikiama paslauga. Vadovaudamasis įstatymo viršenybės principu, numatančiu, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais, pareiškėjas daro išvadą, kad Taryba
negali be aiškiai įstatyme numatyto teisinio pagrindo reguliuoti ūkio subjektų teikiamų
paslaugų kainų. Be to, nei Atliekų tvarkymo įstatyme (30 str. 4 d.), nei Plane nėra įtvirtinta Tarybos teisė nustatyti tarifus už atliekų tvarkymą. Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta, jog savivaldybės gali įvesti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugas, tačiau savivaldybei nesuteikiama nei teisė, nei pareiga nustatyti atliekų tvarkymo paslaugų tarifus ar kainas jas teikiantiems asmenims, kai tokia rinkliava nėra
įvesta. Be to, Tarybos nustatytos kainos (tarifai) pagal savo esmę neturi nei rinkliavoms,
nei mokesčiams būdingų požymių. Mokesčių tarifus Taryba gali nustatyti tik įstatymų
nustatyta tvarka, o mokesčių sąvoka ir baigtinis mokesčių sąrašas yra pateikti Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje bei 13 straipsnyje, kurie nenumato, jog savivaldybės taryba turi teisę nustatyti mokesčio tarifą už atliekų
tvarkymo paslaugas. Atsižvelgė į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 straipsnio 3
dalį ir pabrėžė, jog taryba galėtų nustatyti mokesčių tarifus už atliekų tvarkymo paslaugas tik tuo atveju, jeigu tai būtų tiesiogiai numatyta įstatyme. Nors Vietos savivaldos
įstatymo 6 straipsnio 31 punktas prie savarankiškų savivaldybės funkcijų priskiria komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo
organizavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą, tai nesuteikia savivaldybėms teisės
reguliuoti privačių asmenų teikiamų paslaugų kainų. Pažymėjo, jog net ir tuo atveju,
jeigu būtų vertinama, kad taryba turi teisę visiems asmenims nustatyti tarifus (kainas)
už atliekų tvarkymo paslaugas arba ginčijamais Tarybos aktais nustatyti tarifai būtų
taikomi tik jos kontroliuojamoms įmonėms, biudžetinėms įstaigoms ar viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra savivaldybė, abejotina, ar Sprendimo Nr. 1-1131 2.2, 2.3,
2.4 punktai atitinka Atliekų tvarkymo įstatymo ir Plano reikalavimus. Sprendimo
Nr. 1-1131 2.2 punkte nustatytas maksimalus komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo
ir šalinimo tarifas už vieną kvadratinį metrą naudingo ploto per mėnesį, įskaitant didžiųjų ir bešeimininkių atliekų sutvarkymo išlaidas fiziniams asmenims, naudojantiems
kolektyvinius konteinerius. Atsižvelgdamas į Atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintą principą „teršėjas moka“, tai, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnyje nustatyta, jog
savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų
teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą, Atliekų tvarky106
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mo įstatymo 2 straipsnio 16, 17 dalių, 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, padarė išvadą, jog
atliekų tvarkymą apmoka atliekų turėtojas, t. y. konkretus asmuo, kuris turi atliekų. Pabrėžė, jog bešeimininkių atliekų savininko (atliekų turėtojo) nustatyti neįmanoma arba
jis neegzistuoja, o asmenys, naudojantys kolektyvinius konteinerius, negali būti laikomi
bešeimininkių atliekų turėtojais. Todėl bešeimininkių atliekų tvarkymas yra savivaldybės funkcija, pati savivaldybė ir turi apmokėti už šių atliekų surinkimą, išvežimą ir šalinimą. Būtent savivaldybės, o ne konkrečių atliekų turėtojų pareigą tvarkyti ir finansuoti
bešeimininkių atliekų tvarkymą pagrindžia ir Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto
nuostatos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr.
533 patvirtintos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos pildymo instrukcijos 3.2 punktas.
Konstatavo, jog Taryba nepagrįstai ir neteisėtai į komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifą įtraukė išlaidas už bešeimininkių atliekų tvarkymą, tokiu būdu
primesdama pareigą komunalinių atliekų turėtojams mokėti už paslaugas, už kurias
įstatymas įpareigoja mokėti pačią savivaldybę. Be to, pareiškėjui kilo abejonė, ar Sprendimo Nr. 1-1131 2.2 ir 2.3 punktai ta apimtimi, kuria nustatyti maksimalūs tarifai už
komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą ir šalinimą, bei 2.4 punktas, numatantis, kad
asmenims, nesinaudojantiems kolektyviniais konteineriais, mokestis (tarifas) už atliekų
surinkimo, išvežimo ir šalinimo paslaugas skaičiuojamas už kiekvieną kvadratinį metrą
bendrojo naudingo ploto, neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsniui, Plano 86, 96 punktams. Atsižvelgdamas į Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnį, 2 straipsnio 17 dalį, Plano 80, 96 punktus, padarė išvadą, kad atliekų turėtojo už atliekų tvarkymą
mokama kaina siejama su faktiškai išvežamų atliekų kiekiu. Teigė, jog teisės aktuose
įtvirtintas principas „teršėjas moka“ pažeidžiamas, kai nustatomas maksimalus tarifas
asmenims, naudojantiems kolektyvinius konteinerius. Maksimalaus tarifo nustatymas
neužtikrina atliekų tvarkymo išlaidų padengimo, nes tam tikrais atvejais faktiškai surinktų atliekų tvarkymo išlaidos gali būti žymiai didesnės nei taikant maksimalų savivaldybės tarybos nustatytą tarifą surinktos lėšos už atliekų tvarkymo paslaugas. Taryba,
nustatydama, jog asmenys, kurie nesinaudoja kolektyviniais konteineriais, už atliekų
tvarkymo paslaugas moka ne pagal išvežamų atliekų kiekį, o už kiekvieną kvadratinį
metrą bendrojo naudingo ploto, taip pat pažeidė teisės aktuose įtvirtintus „teršėjas
moka“ bei teisingumo ir proporcingumo principus. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. A525-471/2010), pabrėžė, jog tais atvejais,
kai asmenys naudojasi ne kolektyviniais, o individualiais konteineriais, kiekvieno atliekų turėtojo faktiškai išvežamų atliekų kiekis yra nesunkiai nustatomas. Tuo tarpu skaičiuojant atliekų tvarkymo mokestį už kvadratinį metrą bendrojo naudingo ploto, tampa
nebesvarbu, ar atliekų turėtojas konkretų laikotarpį naudojasi šia paslauga, ar ne (nes
nustatoma pareiga asmenims, nesinaudojantiems kolektyviniais konteineriais, mokėti
už paslaugas net ir tuo atveju, kai ši paslauga jiems faktiškai nėra teikiama); ar pagal
kvadratinį metrą bendrojo naudingo ploto paskaičiuotas mokestis padengia atliekų
tvarkymo išlaidas, ar ne (nes paslaugos teikėjas negali reikalauti atlyginti jo patirtų išlaidų, kai faktiškai surinktų atliekų kiekis ir paslaugos teikėjo patirtos išlaidos yra daug
didesnės nei tarybos patvirtinta maksimali kaina, kuri skaičiuojama nuo bendrojo naudingo ploto). Minimalaus ir maksimalaus tarifo nustatymas reiškia, jog asmens, atliekas
šalinančio į individualų atliekų konteinerį, mokama kaina už atliekų tvarkymo paslau107
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gas priklauso ne nuo faktiškai išvežto atliekų kiekio, o nuo bendrojo naudingo ploto
kvadratūros. Tokiu atveju pažeidžiamas tiek principas „teršėjas moka“, tiek teisingumo,
proporcingumo bei atlygintinumo už suteiktas paslaugas principai ir lieka neįgyvendinta įstatymu atliekų turėtojui numatyta pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas tiek, kiek jos yra vertos, o atliekų tvarkytojas nebetenka jam
įstatymu suteiktos teisės reikalauti, kad atliekų turėtojas padengtų jo patirtas atliekų
tvarkymo išlaidas.
Atsakovas Taryba atsiliepimais į pareiškimą (I t., b. l. 107–117, II t., b. l. 154–159)
prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.
Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 84, 85.1-85.5 ir 85.7 punktų, Sprendimu Nr. I-1320
patvirtintų Komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių 1.1 – 1.3 punktų ir Sprendimo
Nr. I-1131 1.1, 2.2, 2.3 ir 2.4 punktų atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 37 punktui ir Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies reikalavimams
nurodė, kad Tarybos kompetencija tokio turinio teisės normų priėmimo srityje nėra
kildinama iš Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkto. Šis punktas
nėra nurodytas nei viename iš Tarybos sprendimų. Tarybos teisę nustatyti šiuos tarifus numatė ir numato tiek Vietos savivaldos, tiek Atliekų tvarkymo įstatymai. Rėmėsi
Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 1, 3, 4, 5 dalimis, 9 straipsniu, Atliekų tvarkymo
įstatymo 25 straipsniu, 31 straipsnio 1 dalimi. Pažymėjo, jog pareiškėjo nurodomoje
Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje nurodyti galimi atliekų tvarkymo
sistemos veikimo būdai. Taigi akivaizdu, jog pareiškėjo nurodoma Atliekų tvarkymo
įstatymo norma reglamentuoja visiškai skirtingus dalykus, nei nurodyti Tarybos sprendimų punktai. Pareiškėjo lyginamos normos visiškai nesusijusios, tarp jų nėra jokio
priežastinio ar sisteminio ryšio. Nurodyta įstatymo norma nei draudžia, nei riboja savivaldybės kompetenciją tarifų nustatymo srityje, todėl jų prieštaringumas ar atitikimas
negalėtų ir neturėtų būti vertinami, atitinkamai nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo
tenkinti pareiškėjo reikalavimą. Dėl Sprendimo Nr. I-1131 2.2. punkto atitikimo Atliekų
tvarkymo įstatymo 25 ir 35 straipsnių reikalavimams paaiškino, kad Atliekų tvarkymo
įstatymo 25 straipsnis nereglamentuoja bešeimininkių atliekų tvarkymo paslaugos finansavimo šaltinio, o numato, kad savivaldybių institucijos organizuoja atliekų, kurių
turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkymą. Iš įstatymo leidėjo suformuluotos definicijos
aiškiai matyti, kad savivaldybėms suteikta kompetencija spręsti bešeimininkių atliekų
tvarkymo klausimą, todėl kiekviena savivaldybė tai organizuoja, atsižvelgdama į vietos
sąlygas bei aplinkybes. Organizavimo sąvoka apima ne tik planavimą, vykdymą, priežiūrą, kontrolę, bet ir apmokėjimo už šias paslaugas klausimo sprendimą. Būtent dėl to,
kad bešeimininkių atliekų tvarkymo organizavimas pavestas savivaldybėms, įstatymų
leidėjas nenurodė tikslinio šių atliekų tvarkymo, finansavimo šaltinio. Atkreipė dėmesį į
tai, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog bešeimininkių atliekų tvarkymas turi būti finansuojamas iš aplinkos apsaugos rėmimo programos savivaldybėms skiriamų lėšų, yra
teisiškai nereikšminga. Remdamasis Atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsniu, nurodė,
kad ši programa yra tik papildomas, bet ne pagrindinis atliekų tvarkymo sistemos finansavimo šaltinis. Pagrindinis finansavimo šaltinis yra būtent atliekų turėtojas, kuriuo
pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, be kita ko, laikytinas ir dabartinis
atliekų turėtojas. Pabrėžė, jog atliekų turėtoju asmuo tampa ne būtinai po to, kai prikaupia atliekų iš savo buities. Būtent dėl to įstatymų leidėjas išskyrė „dabartinį“ atliekų
turėtoją (32 str. 1 d.), kuriuo asmuo tampa tapęs svetimų atliekų valdytoju. Nurodė, jog
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savivaldybė turi bešeimininkių atliekų tvarkymo klausimą spręsti ne tik teisėtai (teisė
įtvirtinta Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str.), bet ir teisingai, o tai reiškia, kad savivaldybei neįtraukus bešeimininkių atliekų į atliekų tvarkymo tarifo dydį, mieste atgimtų
šiukšlių „turizmas“, kuomet gyventojai išsinuomotų iš atliekų vežėjo simbolinės talpos
konteinerį, o didžiąją dalį atliekų pamestų kitiems. Šių atliekų įtraukimas į tarifą kaip
tik ir skatina gyventojus nekrauti atliekų svetimuose kiemuose, kadangi kiekvienas gyventojas suvokia, kad jam irgi teks apmokėti už kito asmens atliekas. Principas „teršėjas
moka“ taikomas ir dabartiniam atliekų turėtojui, todėl dabartinis atliekų turėtojas turi
sumokėti už jo tapusią atlieką; taip ir pasireiškia visas principo „teršėjas moka“ įgyvendinimo ciklas. Dėl Sprendimo Nr. I-1131 2.2 – 2.4 punktų atitikimo Atliekų tvarkymo
įstatymo 32 straipsnio ir Plano 80 ir 96 punktų reikalavimams nurodė, kad pareiškėjo
nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnis, kurio turinys atkartojamas ir Plano
80 punkte, iš viso šio tarifo apskaičiavimo tvarkos nereglamentuoja. Plano 96 punktas
numato tik tai, kad atliekų tvarkymo kaina komunalinių atliekų turėtojui neturi priklausyti nuo atliekų turėtojo nutolimo nuo regioninių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų. Viename atliekų tvarkymo regione visiems komunalinių atliekų turėtojams
turėtų būti vienoda atliekų tvarkymo kaina už tokį patį tvarkomą atliekų kiekį ir tokią
pačią teikiamos paslaugos kokybę. Pažymėjo, kad Taryba atliekų tvarkymo tarifų nėra
diferencijavusi, priklausomai nuo atstumo tarp atliekų turėtojo ir sąvartyno. Pareiškėjas,
teigdamas, jog Taryba, mokesčio už atliekų tvarkymą dydį susiedama su atliekų turėtojo naudingu (užimamu) plotu, pažeidė Plano 96 punktą, šio savo teiginio nepagrindė
jokiais leistinais įrodymais, net jeigu teismas ir laikytų, kad šio punkto nuostatos yra
norminio ir imperatyvaus pobūdžio. Pabrėžė, jog savivaldybės tarybos sprendimai turi
neprieštarauti Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams, o Planas yra individualus teisės aktas, kadangi jis nenustato elgesio taisyklės, jį būtina įgyvendinti, priimant
norminius teisės aktus, jų priėmimui nustatytas laikotarpis nuo 2007 metų iki 2013
metų. Tokias išvadas patvirtina ir Plano 1 punktas. Tačiau net ir tuo atveju, jeigu teismas laikytų, jog šis teisės aktas yra norminio pobūdžio, ginčijamų Tarybos sprendimų
teisėtumo vertinimas, atsižvelgiant į šį Planą, yra netikslingas ir nepagrįstas, kadangi
jis nereglamentuoja paslaugos kainos sudėtinių dalių, o tik nurodo siekiamybes, kad
kaina visame regione būtų vienoda ir nepriklausytų nuo atstumo tarp atliekų tvarkymo
infrastruktūros objekto ir atliekų turėtojo konteinerio; jis gali būti įgyvendinamas iki
2013 metų; jame yra numatytas atskiras atsakomybės už jo netinkamą įgyvendinimą
mechanizmas, kuris ir bus pradėtas taikyti, pasibaigus 2013 metams.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atsiliepimu į pirminį pareiškėjo pareiškimą (II t., b. l. 13–14) prašė pareiškimą spręsti teismo nuožiūra.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ atsiliepimu į pirminį pareiškėjo
pareiškimą (II t., b. l. 20–22) prašė pareiškimą tenkinti. Taip pat prašė priteisti iš atsakovo jo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas.
Prašė teismo atsižvelgti į tai, kad šiuo metu galiojančių Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių 44 punktas nustato, jog operatoriui turi būti apmokėta už visas išvežtas
atliekas. Tuo tarpu Tarybai patvirtinus maksimalius komunalinių atliekų surinkimo,
išvežimo ir šalinimo tarifus fiziniams (0,21 Lt, neįskaitant PVM) ir juridiniams asmenims (0,42 Lt, neįskaitant PVM), naudojantiems kolektyvinius konteinerius, taip pat
nustačius, kad mokestis apskaičiuojamas už vieną kvadratinį metrą naudingojo ploto,
atliekų vežėjui (operatoriui) nėra apmokėta už visas faktiškai surenkamas ir išvežamas
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atliekas. Egzistuojanti atliekų tvarkymo sistema neužtikrina, kad visi juridiniai ir fiziniai
asmenys, besinaudojantys kolektyviniais konteineriais, būtų sudarę sutartis dėl atliekų
tvarkymo paslaugų, nors pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 23, 80, 104 punktus šiuos
pažeidimus turėtų pašalinti būtent Vilniaus miesto savivaldybė. Neturintys sutarčių asmenys atliekas šalina į kitų asmenų konteinerius. Operatoriai yra priversti iš savo lėšų
subsidijuoti atliekų tvarkymo teikimą ir veikti nuostolingai, nors jie yra pelno siekiantys
privatūs juridiniai asmenys. Operatoriams negali būti perkelta pareiga vežti visas atliekas renkant tvarkymo mokesčius, kai Vilniaus miesto savivaldybė negali identifikuoti
visų atliekų turėtojų, o juo labiau priversti jų sudaryti sutartis dėl atliekų tvarkymo. Pažymėjo, jog buvo siūloma sukurti atliekų turėtojų registrą, tačiau jis iki šiol nesukurtas.
Atkreipė dėmesį į tai, kad pats principas, kuomet atliekų turėtojas apmoka pagal plotą, o atliekų vežėjas regioninio sąvartyno operatoriui surinktas atliekas priduoda pagal
faktinį kiekį, yra ydingas. Teigė, kad yra pažeistas esminis atliekų tvarkymo sistemos
principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas visiškai apmoka
atliekų vežėjas, kadangi jis regiono sąvartyno operatoriui apmoka už faktiškai priduotą
atliekų kiekį, kuris yra sveriamas. Be to, nėra aišku, kokiais skaičiavimais ir objektyviais
duomenimis remdamasi Taryba nustatė minimalius ir maksimalius tarifus. Jokie skaičiavimai, specialistų vertinimai prieš priimant sprendimą nebuvo pateikti, nors turėjo
būti aiškiai įvertintas faktinis surenkamų atliekų kiekis ir kiti rodikliai. Taip pat neaišku,
kokiais skaičiavimais remiantis didžiųjų ir bešeimininkių atliekų tvarkymo kaštai yra
įtraukti į 0,21 Lt tarifą. Neaišku, kuri dalis tarifo tenka kiekvienai iš šių atliekų grupių.
Pabrėžė, kad Taryba viršijo savo kompetencijos ribas. Atliekų tvarkymo taisyklės nenumato teisės įtvirtinti nei didžiųjų atliekų, nei bešeimininkių atliekų tvarkymo tarifų
(52.3 p.). Nurodė, jog bešeimininkės atliekos gali susidaryti tik tose teritorijose, kuriose
neįmanoma identifikuoti atliekų turėtojo. Jei operatorius yra sudaręs sutartį su atliekų
turėtoju, visos atliekos turi būti identifikuojamos. Nei atliekų turėtojas, nei operatorius
negali mokėti už bešeimininkių atliekų tvarkymą, nes tai prieštarauja esminiams principams. Atliekų tvarkymo taisyklių 6 punktas numato, jog bešeimininkių atliekų, susidarančių teritorijose, kurių priežiūra nustatyta tvarka pavesta savivaldybei, surinkimą,
pervežimą (transportavimą) ir perdavimą naudoti ar šalinti organizuoja savivaldybė.
Tuo tikslu savivaldybė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka
perka paslaugas iš įmonių, teisės aktų nustatyta tvarka turinčių teisę teikti tokias paslaugas. Pažymėjo, jog juridiniams asmenims, naudojantiems kolektyvinius konteinerius,
maksimalus komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo mėnesinis tarifas 0,42
Lt apskaičiuojamas pagal šių juridinių asmenų užimamą plotą. Ši sąvoka yra teisiškai
dviprasmiška ir sąlygojanti neaiškumus dėl jos aiškinimo, mokesčio skaičiavimo. Neaišku, koks skirtumas yra tarp naudingojo ploto ir užimamo ploto sąvokų.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimu (II t., b.
l. 172–196) pareiškimą patenkino iš dalies ir pripažino, kad Atliekų tvarkymo taisyklių
84 bei 85.1 – 85.5, 85.7 punktai, ta apimtimi, kuria nustatoma, jog taryba nustato privalomus atliekų tvarkymo paslaugų įkainius ir tarifus, taikomus ir už atlygintinas paslaugas, kurias teikia ne savivaldybės kontroliuojamos įmonės, ne savivaldybės biudžetinės
ir viešosios įstaigos (kurių savininkė yra savivaldybė), prieštarauja Vietos savivaldos
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įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktui (redakcija, įsigaliojusi nuo 2008 m. spalio 1
d.), šioje dalyje ir apimtyje Atliekų tvarkymo taisyklių 84 bei 85.1 – 85.5, 85.7 punktus
nusprendė laikyti panaikintais; pripažino, kad Sprendimo Nr. 1-1131 2.2 punktas ta apimtimi, kuria nustatoma, kad į maksimalų komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir
šalinimo tarifą už vieną kvadratinį metrą naudingo ploto per mėnesį įskaitomos bešeimininkių atliekų sutvarkymo išlaidos fiziniams asmenims, naudojantiems kolektyvinius
konteinerius, prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 daliai (2011 m.
gegužės 3 d.), šioje dalyje ir apimtyje nusprendė laikyti 2.2 punktą panaikintu; likusioje
dalyje skundžiamus norminius administracinius aktus (jų dalis) pripažino teisėtais ir
prašymą dėl jų panaikinimo atmetė.
Teismas, spręsdamas dėl Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatų teisėtumo, atsižvelgė į
šių taisyklių 84, 85.1 – 85.5, 85.7 punktų nuostatas, įvertino pareiškime pateiktus motyvus
ir nurodė, jog pareiškėjas teigia, kad Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos prieštarauja šiuo
metu galiojančio Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkto nuostatoms.
Pažymėjo, jog Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad savivaldybės taryba gali nustatyti
mokesčių tarifus tik tais atvejais, kai tai leidžia įstatymas. Šiuo atveju nekalbama apie vietines rinkliavas, nes Atliekų tvarkymo taisyklių 84 punkte aiškiai pasakyta, kad juo reguliuojami santykiai tarp atliekų turėtojų ir savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių, t. y.
tarp šių dviejų subjektų turi būti sudaroma sutartis, o joje turi būti sutarta dėl nustatyto
dydžio įmokų, neviršijant savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų maksimalių įkainių
ir tarifų. Šiuo atveju nesprendžiama dėl mokesčių ir rinkliavų, kaip tai numato Mokesčių
administravimo įstatymas, Rinkliavų įstatymas, todėl spręsdamas dėl norminių teisės aktų
teisėtumo, teismas nevertino argumentų, susijusių su šių įstatymų įgyvendinimu savivaldybės tarybos sprendimais. Nurodė, jog mokesčiai ir vietinės rinkliavos pagal savo prigimtį visiškai skiriasi nuo paslaugų mokesčių tarifų, juo labiau nustatytų privatiems ūkio
subjektams, kurių nekontroliuoja savivaldybė, vykdydama savininko funkcijas. Mokesčiai
ir vietinės rinkliavos pirmiausiai patenka į savivaldybės biudžetą, po to iš surinktų lėšų
finansuojama atitinkama veiklos sritis. Nustatydamas šiuos skirtumus teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 12 d. nutarimu. Taigi šiuo atveju
nenagrinėjo klausimo dėl mokesčio, kaip prievolės (vietinės rinkliavos), dydžio. Nurodė,
jog ginčijami Atliekų tvarkymo taisyklių 85 punkto papunkčiai nustatė maksimalius įkainius ir tarifus, t. y. nustatė tik jų rūšis, bet nenustatė konkrečių įkainių ir tarifų, tačiau
įpareigojo sutarties šalis (atliekų turėtoją ir atliekų tvarkymo operatorių) laikytis sudarant
sutartį būtent savivaldybės tarybos nustatyto dydžio įmokų tarifų, t. y. neviršyti jų maksimalių ribų. Įvertinęs tai, kad Atliekų tvarkymo taisyklių 85 punkte nustatyta, kad maksimalių įkainių ir tarifų neturi teisės viršyti visi atliekų tvarkymo operatoriai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra savarankiški privataus kapitalo ūkio subjektai, ar savivaldybės
kontroliuojami ūkio subjektai, konstatavo, kad šio punkto papunkčiai taikomi visiems
operatoriams. Remdamasis Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 6, 7, 8 punktais,
padarė išvadą, jog savivaldybės tarybos sprendimai neturi prieštarauti įstatymams ir tuo
pačiu nepažeisti įstatymų garantuojamų asmenų teisių. Rėmėsi Vietos savivaldos įstatymo
6 straipsniu ir pažymėjo, jog kalbant apie atliekų tvarkymo paslaugos tarifo ar įkainio ribų
nustatymą, nepaisant to, kokia įmonė ar asmuo teikia šią paslaugą, būtina pripažinti, kad
susiduriama su kainų reguliavimu, analogišku tam, kuris yra įstatymu įtvirtintas energetikos srityje, kur tokį reguliavimą nustato įstatymas. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos
kainų įstatymo 3, 6 straipsnius, pabrėžė, jog šis įstatymas kainas reguliuoti leido tik Lietu111
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vos Respublikos Vyriausybei. Remdamasis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu (ginčijamo akto priėmimo metu galiojo 7 str. 20 p.), nepagrįstais pripažino Tarybos
teiginius, kad nustačius, jog savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms priskiriamas komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo
organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas, į „sistemų diegimo“ sąvoką patenka ir kainų reguliavimas, todėl ginčijamos sprendimo nuostatos dėl maksimalių įkainių ir
tarifų nustatymo yra priimtos, atsižvelgiant būtent į nurodytą Vietos savivaldos įstatymo
normą ir negali prieštarauti pareiškėjo nurodomam 16 straipsnio 2 dalies 37 punktui, nes
negali būti iš viso vertinamos pagal šį punktą. Pabrėžė, jog tiek Vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 37 punktas, tiek Kainų įstatymo nuostatos leidžia reguliuoti kainas
ir nustatyti jų tarifų ribas tik tokiais atvejais, kai kainos ir tarifai nustatomi savivaldybės
kontroliuojamoms įmonėms, biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms (kurių savininkė yra
savivaldybė) už jų teikiamas atlygintinas paslaugas; keleivių vežimo vietiniais maršrutais
kainų nustatymas; centralizuotai teikiamoms šilumos, šalto ir karšto vandens kainoms
nustatyti; mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka bei vietinių rinkliavų nustatymas. Padarė išvadą, kad apie mokesčių tarifus čia pasisakyta kaip apie mokesčių tarifus Mokesčių administravimo įstatymo prasme, kadangi pasakymas „mokesčių tarifai“ yra
sugrupuotas su sąvoka „vietinė rinkliava“ jungtuku „ir“, t. y. ši įstatymo normos dalis nustato, kad įstatymo nustatytais atvejais savivaldybė gali patvirtinti mokesčio, mokamo į
savivaldybės biudžetą, tarifą, bet ne mokesčio, kurį gyventojas moka privačiam atlygintinas paslaugas jam teikiančiam asmeniui. Taigi šiuo atveju įstatymų leidėjas kalba ne apie
atlygintinų paslaugų mokesčių tarifus, kurie taikomi su savivaldybe nesusijusioms įmonėms, t. y. nustatyta paslaugos kaina visiems galimiems jos teikėjams (tapti tokiais teisės
aktai kelia reikalavimus, tačiau neriboja kainų), kas yra kainų reguliavimas. Be to, tą aplinkybę, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas neleidžia nustatyti apmokamų paslaugų kainų tarifų minimalių ir maksimalių dydžių (riboti kainas) visiems paslaugų teikėjams ir jų pirkėjams (nepriklausomai, ar paslaugą teikia savivaldybės įmonė),
patvirtina ir loginis bei sisteminis 6 straipsnio aiškinimas. Pažymėjo, jog šiuo atveju pareiškėjas neginčijo Tarybos teisės nustatyti įkainių tarifų ribas savivaldybės kontroliuojamoms (kai jų savininkė yra savivaldybė) įmonėms. Remdamasis Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d. ir 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimuose pateiktu teisės aiškinimu, konstatavo, jog nėra pagrindo abejoti, kad kainų už paslaugas tarifų
ribų nustatymas riboja ūkinės veiklos laisvę. Šiuo atveju joks įstatymas neleidžia riboti
ūkinės veiklos laisvės, o nustatytas ribojimas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 37 punktui, kuris būtent ir reglamentuoja atvejus, kai kainų reguliavimas leidžiamas, tuo tarpu nustatytas sąrašas yra baigtinis. Nurodė, jog Vietos savivaldos
įstatymo 8 straipsnyje reglamentuojamas viešųjų paslaugų teikimas, šiame straipsnyje nustatyta, kad viešąsias paslaugas teikia biudžetinės ir viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės ir kiti subjektai, t. y. įstatymas numato šiuos subjektus, ir jie yra
skirtingi - vieni jų priklausomi nuo savivaldybės, kiti gali būti nepriklausomi. Šio straipsnio 3 dalis įpareigoja paslaugų teikėjus vadovautis įstatymais, savivaldybės institucijų
sprendimais ir kitais teisės aktais, tačiau ši norma nereiškia, kad bet kuriuo atveju paslaugos teikėjas privalo vadovautis savivaldybės institucijų sprendimais, t. y. ir tuo atveju, kai
jie prieštarauja įstatymams. Tokia norma tik nustato, kad aptariamu atveju paslaugų teikėjai privalo vadovautis savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 84 ir 85 punktais, kitais savivaldybės tarybos norminiais administraciniais aktais, į
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kuriuos nukreipia šie punktai. Tačiau šiame straipsnyje nėra jokio savivaldybės kompetencijos išplėtimo kainų reguliavimo srityje. Tas pats pasakytina ir apie Vietos savivaldos
įstatymo 9 straipsnį. Pabrėžė, jog sieti tarifų ribojimą su principo „teršėjas moka“ įgyvendinimu, kaip numatyta Atliekų tvarkymo taisyklių 83 punkte, nėra jokio pagrindo, atitinkamai Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos taip pat nesuteikia atsakovui teisės riboti įkainių tarifus. Privatus atliekų tvarkymo operatorius savaime laikysis šio principo, nes antraip
jo veikla būtų ekonomiškai netikslinga. Tačiau svarbiausia tai, kad tokios paslaugos teikėju
galima tapti tik per atrankos konkursą, paslaugos teikėjai yra privalomai registruojami, o
tokiam registravimui taip pat keliami reikalavimai, atitinkamai visos šios priemonės leidžia daryti įtaką paslaugos kainai kitais būdais (konkurso sąlygos ir pan.). Pabrėžė, jog
kadangi nustatė, kad Atliekų tvarkymo taisyklių 84 bei 85.1 – 85.5, 85.7 punktai ta apimtimi, kuria nustatoma, jog taryba nustato privalomus atliekų tvarkymo paslaugų įkainius ir
tarifus (jų ribas) visiems atliekų tvarkymo operatoriams, prieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktui (redakcija, galiojanti nuo 2008 m. spalio 1 d.),
šio pagrindo pakanka nurodytai norminio administracinio akto daliai panaikinti (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 116 str. 1 d.).
Dėl to nėra pagrindo tirti, ar ši norminio akto dalis prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies reikalavimams. Pažymėjo, jog pareiškėjo nurodyta Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalis, kaip ir kitos šio straipsnio dalys, nereglamentuoja
tarifų ar įkainių už paslaugas nustatymo, todėl nėra pagrindo teigti, kad aptariamos taisyklių nuostatos prieštarauja šiai įstatymo normai. Atkreipė dėmesį tik į tai, kad visas Atliekų
tvarkymo įstatymo 30 straipsnis (kuris yra specialus įstatymas Vietos savivaldos įstatymo
atžvilgiu atliekų tvarkymo srityje) nustato, kas yra savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos, būtinos jų teritorijose susidarančioms komunalinėms
atliekoms tvarkyti. Į šių sistemų sąvoką neįeina įkainių ir tarifų už atlygintinas paslaugas
reguliavimas, kas ir buvo nurodyta vertinant Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 37 punktą, tačiau šio straipsnio nuostatos leidžia kitu būdu daryti įtaką paslaugos
kainai. Pabrėžė, jog Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio nuostatos leidžia daryti išvadą, kad gyventojų (vartotojų) interesai turi būti ginami kitais būdais, kuriuos ir nustato
nurodyta įstatymo norma – tai paslaugų teikėjų atrankos konkursų organizavimas, o nutarus įvesti vietinę rinkliavą, savivaldybė privalo organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų viešojo pirkimo konkursą. Konkursų sąlygose gali būti nustatomos pageidaujamos paslaugų kainos, t. y. nustatant, kaip bus įvertinami pasiūlymai, kad be kita ko,
bus atsižvelgta ir į mažiausią pasiūlytą kainą.
Teismas, spręsdamas dėl Sprendimo Nr. 1-1320 1.1 – 1.3 punktų ta apimtimi, kuria
nustatomi atliekų tvarkymo tarifai, atitikties Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 37 punktui ir Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies reikalavimams,
nurodė, jog Atliekų tvarkymo taisyklių 84 punktas įpareigoja visus atliekų turėtojus nustatytais terminais mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sutartyje su
savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi nustatyto dydžio įmokas, neviršijant savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų maksimalių įkainių ir tarifų. Šie maksimalūs įkainiai ir tarifai patvirtinti Sprendimu Nr. 1-1320, jo įsigaliojimas numatytas šio
akto 2.1 punkte – sprendimas įsigalioja, pasirašius visas Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos ir atliekų tvarkymo operatorių sutartis. Pažymėjo, jog Atliekų tvarkymo
taisyklių 84 ir 85 punktai prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktui tik todėl, kad kaina už paslaugą ribojama visiems galimiems atliekų tvarky113
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mo operatoriams (o realiai yra ir tokių, kurie nėra savivaldybės kontroliuojami – šioje
byloje tretieji suinteresuoti asmenys), tuo tarpu Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 37 punktas riboja kainų ir tarifų reguliavimą tik tais atvejais, kai kainos reguliuojamos ne tik savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, biudžetinėms įstaigoms
ir viešosioms įstaigoms (kurių savininkė yra savivaldybė), bet ir privačioms įmonėms
(asmenims), kurios visiškai nepriklauso nuo savivaldybės, turi nuosavą kapitalą. Todėl
nėra pagrindo teigti, kad aptariamos tarybos sprendimo nuostatos prieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktui. Nagrinėjamas punktas nedraudžia
savivaldybės tarybai nustatyti kainų ir tarifų už atlygintinas paslaugas, kadangi tokios
kainos ir tarifai gali būti nustatomi savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms. Pažymėjo,
jog pripažinus Atliekų tvarkymo taisyklių 84 ir 85 punktus prieštaraujančius įstatymui,
bet kokie savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti maksimalūs įkainiai negalės būti
taikomi nuo savivaldybės nepriklausantiems asmenims ir tam jokios įtakos neturi tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu nustatyti maksimalūs tarifai ir maksimalūs įkainiai. Savivaldybė juos gali taikyti kontroliuojamoms įmonėms, kaip tai ir numato Vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktas. Pabrėžė, jog aptariami sprendimo
punktai kaip tik ir atitinka Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies nuostatas,
kadangi šioje dalyje aptarti visi galimi atliekų tvarkymo būdai, sistemos, kurias gali pasirinkti savivaldybė, tarp jų numatyta, kad eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą savivaldybės gali pavesti (kaip privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai.
Pirmuoju Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies sakiniu ir nustatomas atvejis,
kai galės būti taikomi paslaugų įkainiai ir tarifai, kuriuos nustatė savivaldybės taryba,
įgyvendindama savo išimtinę kompetenciją.
Teismas, spręsdamas dėl Sprendimo Nr. 1-1131 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 punktų, ta apimtimi, kuria nustatomi atliekų tvarkymo tarifai, atitikties Vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 37 punktui ir Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies reikalavimams, nurodė, jog kadangi šiuo punktu keičiamas Sprendimas Nr. 1-1320, kuriuo patvirtinti maksimalūs įkainiai ir tarifai, nenurodant, kam jie bus taikomi, dėl šio
punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktui ir Atliekų
tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 daliai taikytini tie patys motyvai ir argumentai, kurie išdėstyti aptariant Sprendimo Nr. 1-1320 teisėtumą. Pareiškėjo nurodytos įstatymų
nuostatos savivaldybės tarybai nedraudžia apskritai, t. y. bet kuriuo atveju, nustatyti
atliekų tvarkymo paslaugos tarifų ir įkainių ribas, todėl pats savaime atlygintinos paslaugos įkainių ir tarifų reguliavimas šiame teises akte nenurodant, kam jis bus taikomas, dar neprieštarauja nurodytoms įstatymo normoms. Priešingai, tam tikrais atvejais
tai yra išimtinė tarybos kompetencija.
Spręsdamas dėl prašymo ištirti, ar Sprendimo Nr. 1-1131 2.2 punktas neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 25, 32 straipsniams, nurodė, jog ginčydamas nurodytą
Tarybos sprendimo nuostatą, pareiškėjas abejoja jos teisėtumu dėl to, kad, pareiškėjo
manymu, pats mokesčio tarifas apskaičiuotas, taikant neteisėtus rodiklius, pažeidžiančius principą „teršėjas moka“. Pažymėjo, jog vertinant aptariamus savivaldybės tarybos
sprendimo punktus, būtina atsižvelgti į tai, kad 2.2 punkte nustatytas maksimalus komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifas už vieną kvadratinį metrą
naudingo ploto per mėnesį ir tarifas nustatytas, įskaitant didžiųjų ir bešeimininkių atliekų sutvarkymo išlaidas fiziniams asmenims, naudojantiems kolektyvinius konteinerius.
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Tai reiškia, kad visiems miesto gyventojams, kurie naudoja kolektyvinius konteinerius,
reikia mokėti ir už bešeimininkių atliekų sutvarkymą. Atsižvelgė į Atliekų tvarkymo
įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje apibrėžiamą atliekų turėtojo sąvoką ir nurodė, jog šiame
įstatyme nėra konkrečiai reglamentuojama, kas laikytina bešeimininkėmis atliekomis,
ar atliekomis, kurių turėtojo neįmanoma identifikuoti arba jis neegzistuoja. Taip pat
šiame įstatyme nėra nuostatos, kad atliekų turėtojas atliekų tvarkymo išlaidas apmoka
tik pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų kiekį, kas reiškia, kad atskirti konkretaus atliekų turėtojo atliekas nuo bešeimininkių atliekų būtų įmanoma tik esant tokiai
komunalinių atliekų tvarkymo sistemai, kai apmokėjimas už atliekų tvarkymą priklauso nuo konkrečiai nustatyto atliekų kiekio. Teigė, jog aiškinant šio įstatymo nuostatas,
būtina atsižvelgti ir į 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2006/12/EB dėl atliekų nuostatas bei taikymą (toliau – ir Direktyva), kadangi įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, tarp jų ir šios direktyvos, taikymą.
Atsižvelgdamas į Direktyvos 15, 1, 7 straipsnius, 1, IIA, IIB priedus, padarė išvadą, jog
Direktyvoje nėra nustatyta, kad gali būti toks atvejis, kai atliekos gali būti pripažintos
bešeimininkėmis. Rėmėsi Atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsniu ir nepagrįstais pripažino atsakovo argumentus, kad šioje normoje kalbama apie papildomą, o ne vienintelį
finansavimo šaltinį, nes šiuo konkrečiu atveju kalbama apie Tarybos sprendimu patvirtintos normos teisėtumą ne dėl to, kad apskritai nustatytas įkainis atliekų turėtojui, bet
dėl to, kad į kainą už paslaugą įskaitomas bešeimininkių atliekų tvarkymas, kuris sudaro
tik dalį turimų atliekų. Remdamasis Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsniu, 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įvertino pareiškėjo
teiginius, kad išimtiniu atveju, kai nustatomos bešeimininkės atliekos, gali būti naudojamos specialiosios programos lėšos, kas ir būtų papildomu finansavimu (tos atliekos taip
pat nepatenka į įprastines kategorijas, kurių finansavimas aiškus – tai principo „teršėjas
moka“ realizavimas), nurodė, jog minėto įstatymo 4 straipsnyje nėra nuostatos aplinkos
kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
priemonėms, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonėms nurodytas lėšų naudojimas yra tik papildomas finansavimo šaltinis
būtent šioje normoje išvardytiems atvejams. Priešingai, iš 4 straipsnio nuostatų galima
spręsti, kad tuo atveju, jeigu savivaldybė imasi jame nurodytos veiklos, ji finansuojama
būtent specialiosios programos lėšomis. Nepagrįstais pripažino atsakovo argumentus,
kad teismui pripažinus nagrinėjamos normos dalį neteisėta, gyventojai ims tuo piktnaudžiauti ir krauti savo atliekas į kitų gyventojų konteinerius. Pabrėžė, kad negalima iš
anksto numatyti neišvengiamo gyventojų piktnaudžiavimo, galima nustatyti atsakomybę už tokį neteisėtą elgesį tose pačiose Atliekų tvarkymo taisyklėse. Be to, nagrinėjamas
klausimas, ar toks įkainio nustatymas neprieštarauja principui „teršėjas moka“. Padarė
išvadą, kad nustatant įkainį nurodytu būdu, įstatyme įtvirtintas principas yra pažeidžiamas. Tarybos sprendime, kurio dalies teisėtumas yra ginčijamas, nėra jokio reglamentavimo, kaip gali būti nustatoma, kurios atliekos yra bešeimininkės. Jeigu įkainiai apskritai
nustatomi pagal bendrą naudingą plotą, reiškia atliekų kiekis konkrečiame konteineryje
nebus apskaičiuojamas. Tokiu atveju atliekų tvarkytojas neturi jokios galimybės nustatyti, kiek tame konteineryje yra ir ar yra bešeimininkių atliekų. Tai reiškia, kad tos atliekos automatiškai bus priskirtos tam atliekų turėtojui, kurio konteineryje jos yra ir jos
jau nebus bešeimininkėmis. Jeigu savivaldybė bešeimininkėmis laikys atliekas rastas ne
konteineriuose, o kitose vietose, kur jų turėtojo nustatyti neįmanoma, šių atliekų tvarky115
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mo išlaidų negalima priskirti atliekų turėtojams taip, kaip reglamentuoja nagrinėjamas
sprendimo punktas, kadangi tokiu atveju bus akivaizdžiai pažeistas įstatyme įtvirtintas
principas „teršėjas moka“. Nepagrįstais pripažino ir atsakovo argumentus apie dabartinį
atliekų turėtoją – jeigu atliekos rastos dabartinio atliekų turėtojo atliekų surinkimo vietoje, jų pripažinti bešeimininkėmis neįmanoma arba labai sudėtinga, o jeigu kitoje vietoje, jos yra bešeimininkės ir už jų tvarkymą yra atsakinga savivaldybė, kaip tai nustatyta
aptartuose įstatymuose, tarp jų ir Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnyje. Konstatavo,
jog nurodytas punktas, ta apimtimi, kuria nustatoma, kad į maksimalų komunalinių
atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifą už vieną kvadratinį metrą naudingo ploto
per mėnesį – 0,21 Lt (neįskaitant PVM) įskaitomos bešeimininkių atliekų sutvarkymo
išlaidos fiziniams asmenims, naudojantiems kolektyvinius konteinerius, prieštarauja
Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 daliai. Tačiau nenustatė pagrindo teigti, kad
nagrinėjamas sprendimo punktas prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniui, kadangi šio punkto įrašymas neturi įtakos savivaldybių funkcijų, nustatytų šioje
normoje, įgyvendinimui. Pabrėžė, jog savivaldybes organizuoti bešeimininkių atliekų
tvarkymą įpareigoja ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
įstatymas, kuris numato ir tos veiklos finansavimo šaltinius.
Dėl principo „teršėjas moka“ pažeidimo atliekų tvarkymo paslaugos apmokėjimo
tarifą nustatant pagal bendrojo naudingo ploto kvadratūrą, o ne pagal faktiškai turimą
atliekų kiekį pasisakė, jog Atliekų tvarkymo įstatymas nenustato reikalavimo, kad atliekų turėtojas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų tik pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų kiekį (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimas byloje Nr.
A525-471/2010). Pabrėžė, kad nustatant įkainį pagal ploto kvadratūrą, nepažeidžiamas
principas „teršėjas moka“, tačiau tokiu atveju būtina įvertinti ir tai, ar visų atliekų turėtojų pareiga mokėti savivaldybės nustatytą atitinkamą mokesčio tarifą nustatyta teisingai, t. y. įvertinus galimus susidaryti atliekų kiekius pagal vykdomos veiklos, patalpų
paskirties pobūdį taikant vienodus kriterijus visiems atliekų turėtojams, t. y. ar laikomasi
proporcingumo principo. Šiuo atveju galima teigti, kad tarifai nustatyti, atsižvelgiant į
atskiras atliekų turėtojų grupes ir pagal tai įvertinant galinčių susidaryti atliekų kiekį.
Teismas, spręsdamas dėl prašymo ištirti, ar Sprendimo Nr. 1-1131 2.2 ir 2.3 punktai ta
apimtimi, kuria nustatytas maksimalus tarifas už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, bei 2.4 punktas neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsniui, Plano 80, 96
punktams bei proporcingumo principams, nurodė, jog Lietuvos Respublikos mokesčio už
aplinkos teršimą įstatymas nustato mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės
atliekomis. Nesutiko su atsakovo teiginiais, kad Planas nėra norminis teisės aktas, kadangi
savivaldybės tarybos patvirtintos normos atitikimą šiam planui tyrė ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A525-471/2010). Pažymėjo, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais (2009
m. liepos 16 d. prejudicinis sprendimas byloje Futura Immobiliare srl Hotel Futura ir kt.
(C-254/08), 46 p., 2008 m. birželio 24 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Commune de Mesquer (C-188/07), 80 p.) pripažinta, kad nacionalinės teisės nuostata
komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo finansavimo tikslais numatant mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, neturi būti laikoma prieštaraujančia Direktyvos 15
straipsnio a punktui. Tai reiškia, kad nustatant įkainį pagal ploto kvadratūrą nepažeidžiamas principas „teršėjas moka“. Nagrinėjamos Tarybos sprendimo nuostatos reiškia, kad
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visiems atliekų turėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims, asmenims, naudojantiems
kolektyvius konteinerius ir jų nenaudojantiems) tarifas (maksimalus, daliai ir minimalus)
apskaičiuotas pagal naudojamo ploto kvadratūrą. Tarifas atskirai (skirtingo dydžio) nustatytas fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims, atskirai naudojantiems kolektyvinius
konteinerius, nesinaudojantiems kolektyviniais konteineriais, kas reiškia, kad nustatant
tarifą buvo įvertinta, jog dėl veiklos skirtingumo, dėl atliekų tvarkymo būdo skirtingumo,
susidaro skirtingi atliekų kiekiai, o tai reiškia, kad savivaldybės taryba laikėsi proporcingumo principo reikalavimų. Pažymėjo, jog paties tarifo dydžio nevertina, atsižvelgdamas į
ABTĮ 3 straipsnio 2 dalį. Nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad nėra sudėtinga apskaičiuoti
konkrečius atliekų kiekius, kadangi Vilniaus mieste, esant tokiems skirtingiems atliekų
turėtojams, įvesti tvarką, pagal kurią jie visi deklaruotų turimą atliekų kiekį, yra praktiškai
neįmanoma. Vilniaus mieste daugiausiai naudojami kolektyviniai atliekų surinkimo konteineriai, atitinkamai nustatyti, kiek atliekų turi kiekvienas atliekų turėtojas, yra neįmanoma. Taip pat praktiškai būtų nepaprastai sudėtinga kiekvienu konteinerio išvežimo atveju
deklaruoti atliekų kiekį (tam reikėtų papildomų organizacinių priemonių, jų finansavimo
ir pan.). Pažymėjo, jog šios normos neprieštarauja pareiškėjo nurodomiems teisės aktams
dar ir todėl, kad savivaldybė tokius kainų tarifus gali nustatyti tik jos kontroliuojamoms
įmonėms Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkto prasme. Tokiu būdu
pareiškėjo išsakyti argumentai, kad atskirais atvejais tokie tarifai gali nepadengti išlaidų,
negali turėti įtakos šių normų teisėtumui. Savivaldybė pati sprendžia dėl jos kontroliuojamų įmonių išlaidų padengimo. Nurodė, jog pareiškėjas neprašė įvertinti galimos spragos savivaldybės priimtame norminiame teisės akte – to, kad apskritai Atliekų tvarkymo
taisyklėse nėra sureguliuoti atvejai, kai atitinkamas atliekų turėtojas (juo gali būti tiek
fiziniai, tiek juridiniai asmenys, tiek asmenys naudojantys individualius konteinerius) tam
tikrą laiką nesinaudoja šia paslauga, todėl teismas nenagrinėjo ginčijamų teisės aktų tuo
aspektu. Padarė išvadą, kad Sprendimo Nr. 1-1131 2.2 ir 2.3 punktai ta apimtimi, kuria
nustatytas maksimalus tarifas už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, atsižvelgiant į
ploto kvadratūrą, bei 2.4 punktas neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsniui,
Plano 80, 96 punktams bei proporcingumo principams.
Atsižvelgė į ABTĮ 117 straipsnio 1 dalį, tai, kad byloje nėra duomenų, kad ginčijami
savivaldybės tarybos sprendimai buvo paskelbti spaudos leidiniuose (buvo paskelbti tik
pranešimai apie jų priėmimą), todėl įpareigojo atsakovą paskelbti sprendimą tik leidinyje „Valstybės žinios“.
III.
Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (III t., b. l. 1–3), kuriuo prašo pakeisti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo dalį, kurioje pareiškimas dėl Sprendimo Nr. 1-1131 2.4 punkto netenkintas, o šis punktas pripažintas
teisėtu, ir priimti naują sprendimą – pareiškimą dėl nurodyto 2.4 punkto patenkinti, o
likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir pareiškimas pirmosios instancijos teismui.
Papildomai nesutinka su teismo argumentu, jog vien ta aplinkybė, kad savivaldybė
nustatė skirtingus tarifus asmenims, naudojantiems kolektyvinius konteinerius, ir asmenims, nenaudojantiems kolektyvinių konteinerių, reiškia, kad taryba laikėsi proporcingumo principo reikalavimų. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
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praktika (bylos Nr. A492-2796/2011, A525-471/2010), nurodo, jog nepaisant to, kad principas
„teršėjas moka“ nedraudžia nustatyti tarifo (apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydį) pagal
galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas tokį atlyginimą sieja su faktiškai perduotu
tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu. Todėl tais atvejais, kai įmanoma, nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų, nustatyti konkretų atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti atliekų
kiekį, pastarajam tenkanti mokėti suma turėtų būti apskaičiuojama pagal minėtą atliekų
kiekį. Priešingu atveju būtų viršijama tai, kas būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti.
Šiuo atveju mėnesinis minimalus / maksimalus tarifas už atliekų tvarkymo paslaugas kaip
tik ir buvo nustatytas asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais, o tokiais
atvejais nėra sudėtinga nustatyti, koks yra faktiškai perduotas atliekų kiekis. Pabrėžia, jog
jau pats minimalaus ir maksimalaus tarifų nustatymo faktas eliminuoja galimybę atlyginimą už atliekų tvarkymo paslaugas sieti su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų
kiekiu. Todėl nepaisant to, kokie subjektai teikia atliekų tvarkymo paslaugas, Sprendimo
Nr. 1-1131 2.4 punktas pažeidžia Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnyje įtvirtintą principą „teršėjas moka“ bei teisės aktuose įtvirtintą proporcingumo principą.
Atsakovas pateikė apeliacinį skundą (III t., b. l. 9–15), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į pareiškimą pirmosios instancijos
teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:
1. Remdamasis ABTĮ 142 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.136 straipsnio 1 dalimi, 6.3 straipsnio 3 dalimi, 6.38 straipsniu,
6.156 straipsnio 1 dalimi, 6.198 straipsniu, pabrėžia, jog net ir tuo atveju, jeigu Taryba
savo sprendimu neturėtų teisės nustatyti kainos, nes tokios teisės jai nesuteikia norminiai teisės aktai, ir teisės aktai apskritai nenumatytų galimybės nustatyti kainą CK 6.198
straipsnio 1, 2, 4, 5 punktuose nurodytais būdais, kaina turėtų būti nustatoma pagal protingumo kriterijus. Tačiau pirmosios instancijos teismas nevertino skundžiamų sprendimų civilinės materialinės teisės normų aspektu, nors atsakovas pateikė rašytinius įrodymus apie organizuoto atrankos konkurso sąlygas, pasirašytas ir galiojančias paslaugų
teikimo sutartis, išsamius ir motyvuotus argumentus, patvirtinančius, kad nustatyti
maksimalūs atliekų tvarkymo tarifai atitinka CK 6.198 straipsnio 3 punkte įtvirtintą
protingumo kriterijų. Pažymi, jog kadangi Taryba nebuvo priėmusi sprendimo įvesti
vietinę rinkliavą, ji pasirinko vieną iš dviejų likusių alternatyvų – įgyvendinama Atliekų
tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 2 punktą, 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1537
patvirtino Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikėjo atrankos konkurso sąlygas, kurių sudėtine dalimi buvo ir Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutartis, kurios 17.3 punktu
šios viešosios paslaugos teikėjas įsipareigojo teikti atliekų tvarkymo paslaugą už kainą
ne didesnę nei savivaldybės patvirtinti atliekų tvarkymo tarifai ir įkainiai. Įgyvendinant
šios sutarties 17.3 punkte numatytą civilinę teisę, Taryba Sprendimu Nr. 1-1320 patvirtino maksimalius mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifus.
Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. A5561333/2008), daro išvadą, jog esminis patvirtintų maksimalių atliekų tvarkymo tarifų ir
kainų, vietinių rinkliavų, mokesčių nustatymo skirtumas pasireiškia tuo, jog skirtingai
nuo pastarųjų, nustatomų Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkto
pagrindu, maksimalūs atliekų tvarkymo tarifai nustatyti, realizuojant savivaldybės teisę,
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atsiradusią civilinio sandorio pagrindu. Taigi atsakovo teisė nustatyti paslaugos teikėjams maksimalius tarifus kildinama iš CK nuostatų (1.136 str., 6.38 str. 1 d., 6.156 str. 1 d.,
6.198 str. 1, 5 p.), todėl, tik nesant sutartinių santykių tarp paslaugos teikėjo ir savivaldybės, galėtų būti vertinamas maksimalių atliekų tvarkymo tarifų nustatymo atitikimas
Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktui ir kitiems teisės aktams.
2. Nors pagal ABTĮ administraciniai teismai nenagrinėja priimtų teisės aktų politinio ir ekonominio tikslingumo, atsakovas šioje byloje pateikė maksimalių atliekų tvarkymo tarifų apskaičiavimo argumentus, į kuriuos šioje byloje nebuvo atsižvelgta. Taip
pat teismas nemotyvavo, kodėl buvo atmesti argumentai dėl skundžiamų sprendimų
atitikimo Atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 daliai.
3. Pažymi, jog nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu Atliekų tvarkymo
įstatymo 25 straipsnyje įtvirtintos sąvokos „organizavimas“ siaurinamuoju aiškinimu,
taip pat Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnio ir Savivaldybių aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 4 straipsnio 1 dalies
1 punkto taikymu. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar atsakovas turi teisę į
atliekų tvarkymo tarifo kainą įtraukti ir bešeimininkių atliekų tvarkymą, nepagrįstai
rėmėsi Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu, tuo pažeisdamas specialiosios teisės
normos taikymo taisyklę. Pabrėžia, jog specialus teisės aktas atliekų tvarkymo klausimu
yra būtent Atliekų tvarkymo įstatymas, o ne Įstatymas, kurio paskirtis – reglamentuoti
specialiosios aplinkos apsaugos programos įgyvendinimo finansavimą.
4. Pirmosios instancijos teismas pažeidė ABTĮ 86 straipsnio 3 dalies reikalavimus,
sprendime nurodydamas, jog Atliekų tvarkymo taisyklių 84, 85.1 – 85.5, 85.7 punktai
riboja ūkinės veiklos laisvę. Pareiškėjas neprašė įvertinti šių punktų atitikimo sąžiningos konkurencijos taisyklėms, be to, reikalavimo teisės sąžiningos konkurencijos srityje
priskirtos Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, o tokie teismo motyvai negali
pagrįstai įgyti prejudicinės galios. Net ir tuo atveju, jeigu pareiškėjui būtų suteikta teisė
ginti viešąjį interesą, negalima sutikti su teismo išvadomis, kad atsakovo nustatyti maksimalūs atliekų tvarkymo tarifai riboja ūkinės veiklos laisvę. Priešingai, teisę teikti atliekų išvežimo paslaugas Vilniaus mieste turi tik septyni atliekų vežėjai, laimėję atrankos
konkursą, t. y. įgiję privilegiją kitų ūkio subjektų, kurie atliekų tvarkymo paslaugų apskritai negali teikti, atžvilgiu, o atrankos konkurso laimėtojų, civilinio sandorio pagrindu
įsipareigojusių teikti paslaugas, neviršijant atsakovo nustatytos kainos, ūkinės veiklos
laisvė negali būti laikoma nepagrįstai apribota.
5. Teismas, nurodydamas, kad tinkama priemonė reguliuoti atliekų tvarkymo paslaugų kainą yra tinkamas konkurso organizavimas, nepagrįstai nevertino ir neatsižvelgė
į byloje pateiktas konkurso sąlygas, nenurodė, kad šis konkursas buvo organizuotas netinkamai, nors būtent šiose atrankos konkurso sąlygose kaina buvo sureguliuota tinkamomis ir teisėtomis priemonėmis, įtvirtintomis CK normose.
6. Skundžiamame teismo sprendime padarytos išvados yra priešingos teismo dėstomiems argumentams ir grindžiamos prielaidomis.
Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (III t., b. l. 21–23) prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d.
sprendimo dalį, kuria pareiškimas patenkintas, palikti nepakeistą. Atsiliepime sutinkama
su pirmosios instancijos teismo argumentais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis.
Taip pat nurodo, jog teiginys, kad teisė nustatyti maksimalius tarifus kildinama iš
CK nuostatų, yra nepagrįstas, nes šioje byloje vertinamas norminių teisės aktų teisėtu119
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mas. Šiuo atveju Taryba veikia kaip viešojo administravimo subjektas, kurio įgaliojimai
aiškiai apibrėžti įstatymuose, ir ji, priimdama norminius teisės aktus, nėra civilinių santykių dalyve. Šioje byloje nėra ginčijamos nei konkurso sąlygos, nei sutartys su atliekų
tvarkymo paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Taip pat nesutinka su atsakovo teiginiu,
jog teismas padarė procesinės teisės normų pažeidimus.
Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (III t., b. l. 37–39) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsakovo apeliacinis skundas bei atsiliepimas į
pareiškimą pirmosios instancijos teisme.
Papildomai pažymi, jog pareiškėjas nepateikė jokių jo teiginį, kad individualiuose
konteineriuose buvusį atliekų kiekį nustatyti yra nesudėtinga, pagrindžiančių įrodymų.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.
Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pareiškimu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį, prašydamas ištirti atitinkamų Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintų
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių, Tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo
Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ ir Tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr.
1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir
Dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ punktų teisėtumą.
Tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 buvo patvirtintos Vilniaus
miesto atliekų tvarkymo taisyklės, kurios galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir yra
privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Šių taisyklių privalo laikytis visi
komunalinių atliekų turėtojai, išskyrus taisyklėse nurodytus atvejus (3 p.).
Byloje tiriamų Tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintų
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1320 priėmimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 straipsnio 1
dalis nustatė, jog 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 teksto paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje,
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. Analogiškos nuostatos buvo įtvirtintos ir Byloje tiriamo Tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. 1-1131 priėmimo
metu galiojusioje Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 straipsnio 1 dalies redakcijoje.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šias nurodyto įstatymo
nuostatas, yra konstatavęs (byla Nr. AS7-163/2007), jog tuo atveju, jeigu informaciniame
skelbime nėra nurodoma tikslaus priimto sprendimo pavadinimo ir interneto tinklalapio, kuriame paskelbtas teisės aktas, adreso, negalima pripažinti, jog prašomas ištirti teisės aktas yra paskelbtas laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Nurodyta, jog teisės akto
antraštė gali būti nenurodoma tik tuo atveju, jei teisės aktas jos neturi. Taip pat pabrėžta,
kad oficialus įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimas laikantis įstatymuose nustatytos tvarkos yra būtina sąlyga tam, kad teisinių santykių subjektai žinotų, koks yra galiojančių
teisės aktų turinys, ir galėtų juos vykdyti.
Kitaip tariant, administracinių teismų praktikoje suformuluotos teisės aiškinimo
taisyklės vienareikšmiškai patvirtina, jog tinkamas savivaldybių atstovaujamųjų institucijų priimtų norminių teisės aktų paskelbimas, griežtai laikantis Lietuvos Respublikos
įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos“ 12 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, yra būtina sąlyga tam, kad atitinkamas aktas sukeltų teisines pasekmes teisinių santykių subjektams.
Teisėjų kolegija, ištyrusi byloje surinktą medžiagą, nustatė, jog pareiškėjas kartu su
pareiškimu pateikė dienraščio „Lietuvos rytas“ priedo „Sostinė“ (2006-06-03, Nr. 125)
ištrauką, kurioje nurodyta, kad Tarybos 2006 m. gegužės 24 d. posėdyje Nr. 53 priimtas sprendimas Nr. 1-185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
Šiame skelbime nėra nurodyta, priešingai nei imperatyviai reikalauja nurodyto įstatymo
nuostatos, priimto sprendimo esmė, kitaip tariant Tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. 1-1185 paskelbtas, nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 straipsnio 1
dalyje įtvirtintų reikalavimų. Be to, nors nagrinėjamame skelbime ir pateiktas paties Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo pavadinimas, tačiau juo patvirtinto norminio administracinio akto antraštė nėra nurodyta, nenurodyta ir tai, kad visas sprendimo ir juo patvirtinto norminio administracinio akto tekstas buvo paskelbtas Vilniaus
miesto savivaldybės tinklalapyje. Šie pažeidimai vertintini kaip esminiai šios norminio
administracinio akto teisėtumo ištyrimo bylos kontekste.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog pateikiant informaciją apie Tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. 1-1185 apskritai nurodyta tik ši informacija: „35. Nr. 1-1185
„Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Tuo tarpu tik bendrai
įvertinus viso skelbimo turinį, matyti, jog visi 41 nurodyti Tarybos sprendimai priimti
2006 m. gegužės 24 d. posėdyje, ir tik pačioje skelbimo pabaigoje nurodomas bendras
Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapio adresas. Pastebėtina, jog Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, vertindamas iš esmės analogiško skelbimo turinį, jau yra konstatavęs, kad jis neatitinka minėto įstatymo reikalavimų (byla Nr. AS7-163/2007).
Kaip jau minėta, Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 straipsnio 1 dalis inter alia nustatė, jog pačiuose
savivaldybių atstovaujamųjų institucijų priimtuose norminiai teisės aktuose gali būti
nustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data (o ne nuo atitinkamo akto paskelbimo vietinėje
spaudoje ir / ar interneto tinklalapyje).
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 1-1185
2 punkte nustatyta, jog Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės įsigalioja, esant pasirašytoms Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir atliekų tvarkymo operatorių
visoms sutartims. Kitaip tariant, buvo nustatyta vėlesnė savivaldybės atstovaujamosios
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institucijos priimto norminio administracinio akto įsigaliojimo data Įstatymo „Dėl
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12
straipsnio 1 dalies prasme – nuo to momento, kai bus pasirašytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir atliekų tvarkymo operatorių visos sutartys.
Teisėjų kolegija, įvertinusi šią nuostatą, sprendžia, jog nėra aišku, ar Vilniaus miesto
atliekų tvarkymo taisyklės apskritai yra įsigaliojusios. Tarybos 2006 m. gegužės 24 d.
sprendimo Nr. 1-1185 2 punkto nuostatoje vartojama abstrakti sąvoka „visoms sutartims“ neleidžia aiškiai nustatyti įsigaliojimo momento, dėl ko įsigaliojimo momentas
nėra aiškus, ir todėl yra pagrindas teigti, kad taisyklės nėra įsigaliojusios. Teisėjų kolegija pažymi, jog norminio administracinio akto įsigaliojimo momentas yra ypatingai
svarbus, ypač atsižvelgiant į tai, kad tik nuo norminio administracinio akto įsigaliojimo
teisinių santykių subjektams iš šio akto kyla atitinkamos teisės ir pareigos. Todėl teisinėje valstybėje negalima tokia situacija, kai norminio administracinio akto įsigaliojimo
momentas yra apibrėžtas taip, kad nėra aišku, kada atitinkamas aktas įsigalioja ir neįmanoma nustatyti, ar jis apskritai įsigaliojo. Atitinkamai tokios išvados sudaro papildomą
pagrindą konstatuoti, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d.
sprendimu Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintos Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės nebuvo tinkamai paskelbtos
Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos“ nustatyta tvarka.
Pareiškėjas teismui taip pat pateikė dienraščio „Vilniaus diena“ ištraukas, kuriuose nurodyti Tarybos sprendimai dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių,
įskaitant nuorodą į Sprendimą Nr. 1-1320 bei Sprendimą Nr. 1-1131. Informacija apie
Sprendimą Nr. 1-1320 ir Sprendimą Nr. 1-1131, iš esmės analogiškai informacijai apie
sprendimą, kuriuo patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės, pateikta, nenurodant priimtų sprendimų esmės. Šioje norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo byloje jau nurodyta, kad toks paskelbimas negali būti vertinamas kaip atitinkantis teisės
aktų reikalavimus, todėl pakartotinai šiuo klausimu nepasisakytina. Darytina išvada, jog
Sprendimas Nr. 1-1320 ir Sprendimas Nr. 1-1131 paskelbti taip pat iš esmės pažeidžiant
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus reikalavimus.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs (pavyzdžiui,
byla Nr. A62-1137/2011), 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 (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimas).
Kadangi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu
Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės, 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. 1-1320
„Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ ir 2009 m. liepos 15
d. sprendimas Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimas Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir Dėl Tarybos 200605-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtini122
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mo“ pakeitimo“ nebuvo paskelbti laikantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 straipsnio
1 dalyje įtvirtintos tvarkos, atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktiką (byla Nr. A62-1137/2011), jie negali būti pripažinti oficialiai galiojančiais norminiais administraciniais teisės aktais, todėl atitinkamai šių aktų teisėtumas negali būti
ištirtas, vadovaujantis ABTĮ XVI skirsnio nuostatomis.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog byla dėl nurodytų aktų teisėtumo
ištyrimo yra neteisminga administraciniam teismui ir dėl šios priežasties privalo būti
nutraukta, kaip tai nustato ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas. Todėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimas naikintinas, o administracinė
byla nutrauktina.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 101 straipsnio 1 punktu,
n u t a r i a:
Pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje ir atsakovo
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimą, o administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo
Vilniaus apskrityje pareiškimą dėl aktų teisėtumo ištyrimo nutraukti.
Nutartis neskundžiama.

1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr.
1-165 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo“ 9, 10 ir 11 punktų, kuriais šis reglamentas papildytas 186, 187 ir 188 punktais,
atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 24
straipsnio 5 daliai, 26 straipsnio 2 ir 3 dalims, 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui
Administracinė byla Nr. A146-196/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03192-2010-1
Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. kovo 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos
pirmininkas),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui Gintarui Stundžiai,
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viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui
Širvintų rajono savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir Vyriausybės atstovas, pareiškėjas) pareiškimu, kurį papildė (b. l. 1–5, 72–73), kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas:
1) ištirti, ar Širvintų rajono savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) tarybos (toliau
– ir Taryba, atsakovas) 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – ir Reglamentas) dalinio pakeitimo“ (toliau – ir Sprendimas Nr. 1-165) 186 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad
pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos tik Reglamento 188 punkte nustatyta tvarka
atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą Tarybos nariams, ir 188 punktas ta apimtimi, kur nustatyta, kad Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito savivaldybės
administracijai už kiekvieną ketvirtį pateikdamas ketvirčio išmokų avanso apyskaitą
iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 6 dalies ir
26 straipsnio 2 dalies nuostatoms;
2) ištirti, ar Sprendimo Nr. 1-165 187.3, 187.4, 187.6 papunkčiai ta apimtimi, kuria
numatyta, kad išmoka naudojama Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės nuomai, išskyrus išperkamąją nuomą, eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, remontui, draudimui, 187.10 papunktis neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
26 straipsnio 2 dalies nuostatoms;
3) ištirti, ar Sprendimo 187.5 papunktis neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
24 straipsnio 5 dalies ir 26 straipsnio 2 dalies, 30 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatoms;
4) ištirti, ar Sprendimo Nr. 1-165 187.8 papunktis neprieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 26 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nuostatoms;
5) ištirti, ar Sprendimo Nr. 1-165 188 punktas ta apimtimi, kur nustatyta, kad Tarybos narys, kuris įsigijo knygų, gėlių ar suvenyrų, kartu su nurodytais dokumentais
pateikia ir aiškinamąjį raštą, kuriuo nurodo, kokiems tikslams (renginio pavadinimas,
renginio programa, kokiems asmenims priimti ar pasveikinti teiktos knygos, gėlės ar
suvenyrai) panaudotos išmokos, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio
2 dalies nuostatoms;
6) ar Sprendimo Nr. 1-165 187.2 papunktis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad išmokos gali būti naudojamos pašto prekėms apmokėti, neprieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 26 straipsnio 2 dalies, 24 straipsnio 5 punkto ir 30 straipsnio 2 dalies 7 punkto
nuostatoms.
Paaiškino, kad Taryba 2010 m. rugsėjo 30 d. Sprendimu Nr. 1-165 papildė Reglamentą 186 punktu, kuriame nustatė, jog Tarybos nariui, išskyrus Savivaldybės merą ir mero
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pavaduotoją, su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija,
apmokėti kas mėnesį skiriama 300 Lt dydžio išmoka atsiskaitytinai. Pasibaigus ketvirčiui,
lėšos pervedamos tik Reglamento 188 punkte nustatyta tvarka atsiskaičiusiems už gautų
lėšų panaudojimą Tarybos nariams. Minėtame Sprendimo Nr. 1-165 punkte nustatyta, kad
Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito Savivaldybės administracijai už kiekvieną ketvirtį pateikdamas ketvirčio išmokų avanso apyskaitą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos. Kartu su išmokų avanso apyskaita Savivaldybės administracijai pateikiami
išlaidas patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams. Tarybos narys, kuris įsigijo knygų,
gėlių ar suvenyrų, kartu su nurodytais dokumentais pateikia ir aiškinamąjį raštą, kuriame
nurodo, kokiems tikslams (renginio pavadinimas, renginio programa, kokiems asmenims
priimti ar pasveikinti įteiktos knygos, gėlės ar suvenyrai) panaudotos išmokos.
Pareiškėjui kilo abejonių dėl šių Reglamento nuostatų atitikties Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 6 punktui ir 26 straipsnio 2 daliai. Vietos savivaldos įstatymo 6, 7,
13, 16, 19, 20, 26, 30, 21, 32, 34, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 7 straipsnyje buvo pakeista Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis ir nustatyta, kad tarybos
nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės
administracija, apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma Reglamente. Pareiškėjo manymu, Tarybos
nariui kas mėnesį gali būti skiriama nustatyto dydžio išmoka, už kurios panaudojimą
Tarybos narys privalo atsiskaityti. Atsiskaitymo principas suponuoja tai, kad Tarybos
nariui negali būti išmokama didesnė pinigų suma, negu yra jo faktiškai patirtos išlaidos,
o nuostata, numatanti, kad kas mėnesį gali būti skiriama išmoka, kurios dydis nustatomas Reglamente, reiškia tai, jog kiekvieną mėnesį gali būti atlyginamos tik to mėnesio
išlaidos, už kurias pateikiami to mėnesio jas pagrindžiantys dokumentai ir kurios negali
viršyti Tarybos nustatyto išmokos dydžio. Tarybai nustačius, kad mėnesiui skirtos lėšos
pervedamos pasibaigus ketvirčiui, o Tarybos nariui už išmokų panaudojimą atsiskaitant
Savivaldybės administracijai už kiekvieną ketvirtį pateikiant ketvirčio išmokų avanso
apyskaitą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, pažeidžiama Vietos savivaldos
įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kas mėnesį gali būti skiriama
Reglamente nustatyto dydžio išmoka atsiskaitytinai. Įtvirtinus mėnesiui skirtų lėšų naudojimą ketvirčiais bei galimybę už lėšas atsiskaityti iki kito ketvirčio pirmo mėnesio
10 dienos, nebetenka prasmės mėnesio limito nustatymas, nes per pirmą ir antrą mėnesį
nepatyrus jokių išlaidų, trečią mėnesį gali būti panaudojama visų 3 mėnesių išmokų
suma, ir mėnesio limitas (išmokos dydis) šiuo atveju nebėra taikomas. Savivaldybės institucijos, įgyvendindamos savo įgaliojimus, privalo vadovautis aukštesnės galios teisės
aktais ir bendraisiais teisės principais. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte
įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, kuris reiškia, kad savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi
atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, t. y. turi būti užtikrinamas savivaldybės
veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas. Teisėtumo principas
reiškia, kad savivaldybės institucijų ir jų pareigūnų veiklą reglamentuojantys teisės aktai
turi būti priimti ne tik teisėtai, bet ir turi būti pakankamai aiškūs ir tikslūs, nekeliantys
abejonių dėl jų turinio ir taikymo, nedviprasmiški. Remdamasis šiais argumentais, pa125
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reiškėjas teigė, kad minėtas Tarybos nustatytas reglamentavimas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai bei principams, nustatantiems, jog savivaldybės
turtas turi būti naudojamas efektyviai ir racionaliai.
Sprendimu Nr. 1-165 buvo nuspręsta papildyti Reglamentą 187 punktu, kuriame
nustatyta, kad Reglamento 186 punkte numatyta išmoka gali būti panaudota: Tarybos
nario telefoniniams pokalbiams, interneto paslaugoms apmokėti; pašto prekėms ir paslaugoms įsigyti; knygų, gėlių ir suvenyrų įsigijimo išlaidoms apmokėti; periodinių leidinių ir laikraščių prenumeratai; Tarybos nario kompiuterinės technikos nuomai, techninei priežiūrai, remontui, eksploatavimui; Tarybos nario veiklai naudojamos transporto
priemonės nuomai, išskyrus išperkamąją nuomą, eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, remontui, draudimui, taksi paslaugoms, viešojo transporto bilietų įsigijimui; Tarybos nario ataskaitos spausdinimui, platinimui ir kitos informacijos, susijusios su jo
kaip Tarybos nario veikla, parengimui, viešosios informacijos rengėjų teikiamų paslaugų apmokėjimui; su Tarybos nario veikla susijusios kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, kai šių išlaidų neapmoka kviečiančioji organizacija (institucija); kanceliarinių
prekių įsigijimui; išmokai gauti atidarytų banko sąskaitų administravimo paslaugoms
apmokėti. Pareiškėjui kilo abejonių dėl Sprendimo Nr. 1-165 187.2, 187.3, 187.4, 187.5,
187.6, 187.8, 187.10 papunkčių ir 188 punkto dalies atitikties Vietos savivaldos įstatymo
26 straipsnio 2 daliai, kurioje nustatytas baigtinis sąrašas paslaugų, už kurias atsiskaityti skiriama tarybos nariui šiame straipsnyje numatyta išmoka, t. y. už kanceliarijos, pašto, telefono ir interneto ryšio paslaugas. Sprendimo Nr. 1-165 187.2 papunktyje nustatyta, kad Reglamento 186 punkte numatyta išmoka gali būti panaudota pašto prekėms ir
paslaugoms įsigyti. Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išmoką galima naudoti pašto paslaugų išlaidoms apmokėti. Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso (toliau – ir CK) 6.716 straipsnio 1 dalis nustato, kad paslaugų sutartimi viena
šalis įsipareigoja pagal kitos šalies užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus
pobūdžio paslaugas, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Pašto prekių įsigijimas negali būti laikomas pašto paslauga, kadangi jo metu pardavėjas perduoda
materialius daiktus savivaldybės tarybos nario nuosavybėn už nustatytą kainą. Be to,
Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad tarybos narys turi teisę
gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti. Šio įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta,
kad savivaldybės administracija atlieka sekretoriato, mero, tarybos narių ir savivaldybės
kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) finansinį, ūkinį ir materialinį
aptarnavimą. Taigi Savivaldybės administracija turi pareigą aprūpinti Tarybos narius
visomis materialinėmis priemonėmis, reikalingomis Tarybos nario pareigoms atlikti.
Tuo pačiu Tarybos narys Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta
tvarka mokamą išmoką gali naudoti tik toms konkrečiai išvardytoms paslaugoms, kurių
jam tiesiogiai nesuteikia Savivaldybės administracija, apmokėti. Todėl, pareiškėjo nuomone, abejotina ir dėl Sprendimo Nr. 1-165 187.2 papunkčio atitikties nurodytoms Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms. Sprendimo Nr. 1-165 187.3 papunktyje nustatyta,
kad išmoka gali būti panaudota knygų, gėlių ir suvenyrų įsigijimo išlaidoms apmokėti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 919
2 punktu patvirtintomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėmis, knygų, gėlių ir suvenyrų išlaidos priskiriamos reprezentacinėms išlaidoms. Taigi, Sprendimo Nr. 1-165 187.3 papunktyje numatytos išlaidos
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nepatenka nei į vieną paslaugų grupę, nustatytą Įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje. Atsižvelgiant į tai, kad Sprendimo Nr. 1-165 188 punkto dalis ta apimtimi, kur numatyta, jog
„Tarybos narys, kuris įsigijo knygų, gėlių ar suvenyrų, kartu su nurodytais dokumentais
pateikia ir aiškinamąjį raštą, kuriuo nurodo, kokiems tikslams (renginio pavadinimas,
renginio programa, kokiems asmenims priimti ar pasveikinti įteiktos knygos, gėlės ar
suvenyrai) panaudotos išmokos“, yra neatsiejamai susijusi su Sprendimo Nr. 1-165
187.3 papunkčiu, todėl taip pat neteisėta. Sprendimo Nr. 1-165 187.4 papunktyje numatyta, jog išmoka gali būti panaudota periodinių leidinių ir laikraščių prenumeratai. Vadovaujantis bendruoju viešųjų pirkimų žodynu (Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. reglamentas (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiantis ir pataisantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno), laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai yra priskiriami bendrai spaudinių sąvokai. Todėl spaudinių (periodinių leidinių bei laikraščių) prenumeratos taip pat negalima
pagrįsti nei viena paslaugų kategorija, nustatyta Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje. Sprendimo Nr. 1-165 187.5 papunktyje numatyta, kad išmoka gali būti
naudojama Tarybos nario kompiuterinės technikos nuomai, techninei priežiūrai, remontui, eksploatavimui. Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje imperatyviai
nustatyta, kad išmoką galima naudoti tik atsiskaitant už interneto ryšio paslaugas. Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad savivaldybės administracija privalo suteikti tarybos nariui vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti. Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies
7 punkte numatyta, kad savivaldybės administracija atlieka sekretoriato, mero, tarybos
narių ir savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą. Vadovaudamasis išvardytais straipsniais, pareiškėjas teigė, kad ir tarybos nario kompiuterinės technikos nuomos, techninės priežiūros, remonto, eksploatavimo išlaidas tiesiogiai
turėtų apmokėti savivaldybės administracija. Be to, tai, kad išmoka gali būti naudojama
interneto paslaugoms apmokėti, jau yra numatyta Sprendimo Nr. 1-165 187.1 papunktyje. Tokiu būdu Sprendimo Nr. 1-165 187.5 papunktis prieštarauja ne tik Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies, 24 straipsnio 5 punkto, 30 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatoms, bet ir to paties Sprendimo Nr. 1-165 187.1 papunktyje nustatytam
reglamentavimui. Sprendimo Nr. 1-165 187.6 papunktyje numatyta, kad išmoka gali
būti naudojama Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės nuomai, išskyrus išperkamąją nuomą, eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, remontui, draudimui, taksi paslaugoms, viešojo transporto bilieto įsigijimui. Pareiškėjo manymu,
Sprendimo Nr. 1-165 nuostata, numatanti, kad išmoka gali būti naudojama transporto
priemonės nuomai, eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, remontui bei draudimui,
prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai. Šioje įstatymo normoje
yra numatyta išmoka tik už transporto paslaugų apmokėjimą. Vadovaujantis CK
6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartimi viena šalis įsipareigoja pagal kitos šalies
užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio paslaugas, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Taigi esminis paslaugų sutarties dalyko požymis yra nematerialus paslaugų pobūdis, nesusijęs su materialaus objekto sukūrimu,
atliekami tam tikri veiksmai. Nuomos sutartimi daiktai perduodami laikinai valdyti ir
jais naudotis už užmokestį, o pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinami daikto savininkui
ar teisėtam jo valdytojui (CK 6.477 str. 1 d.). Nuomos sutarties dalykas yra nesunaudojami daiktai. Taigi, transporto priemonės nuoma ir transporto paslaugos yra priskiria127
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mos skirtingoms sutarčių rūšims, todėl atsižvelgdamas į tai, jog tarybos narių išlaidos
yra apmokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurios turi būt naudojamos efektyviai ir
racionaliai, pareiškėjas mano, kad Taryba nepagrįstai išplėtė transporto paslaugų sąvoką. Be to, transporto paslaugoms nėra priskiriamos išlaidos, netiesiogiai susijusios su
transporto priemonių naudojimu, t. y. techninio aptarnavimo, remonto, draudimo išlaidos. Sprendimo Nr. 1-165 187.8 papunktyje nustatyta, kad išmoka gali būti panaudota
su Tarybos nario veikla susijusios kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, kai šių išlaidų
neapmoka kviečiančioji organizacija (institucija). Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 3 dalis numato, kad tarybos nariui, kuris pagal mero potvarkį atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas. Taigi Vietos savivaldos įstatyme jau yra nustatytas tarybos
nario kelionės sąnaudų padengimo pagrindas. Todėl neaišku, kokios ir kokiu tikslu išvykusiam Tarybos nariui turėtų būti padengtos kelionės išlaidos, vadovaujantis Sprendimo Nr. 1-165 187.8 papunkčiu. Sprendimo Nr. 1-165 187.10 papunktyje nustatyta, kad
išmoka gali būti panaudota išmokai gauti atidarytų banko sąskaitų administravimo paslaugoms apmokėti. Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis nustato konkrečias
paslaugas, kurioms apmokėti galima naudoti išmoką, t. y. už kanceliarijos, pašto, telefono ir interneto ryšio paslaugas. Akivaizdu, kad išmokai gauti atidarytų banko sąskaitų
administravimo paslaugų apmokėjimas nepatenka nei į vieną paslaugų kategoriją, nustatytą Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.
Nustatant valstybės institucijų kompetenciją, viešojoje teisėje vadovaujamasi principu „draudžiama viskas, kas nėra leista“. Nei Vietos savivaldos įstatymas, nei kiti teisės
aktai nesuteikė teisės Tarybai aiškinti plečiamai Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio
2 dalies nuostatų ta apimtimi, kur nustatyta, už kokias paslaugas savivaldybės tarybos
narys gali atsiskaityti iš savivaldybės biudžeto gauta išmoka. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostatas savivaldybės tarybos kompetencija apsiriboja tik
išmokos dydžio ir atsiskaitymo tvarkos nustatymu. Todėl pareiškėjas mano, kad Sprendimo Nr. 1-165 187.2, 187.3, 187.4, 187.5, 187.6, 187.8, 187.10 papunkčiai ir 188 punkto
dalis nepagrįstai išplečia išmokos panaudojimo būdus, prieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 26 straipsnio 2 daliai ir viešosios teisės principams.
Atsakovas Širvintų rajono savivaldybės taryba prašė atmesti pareiškimą kaip nepagrįstą.
Atsiliepimuose (b. l. 35–37, 81–82) paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Seimas
2010 m. birželio 30 d. priėmė Vietos savivaldos įstatymo 6, 7, 13, 16, 19, 20, 26, 30, 31, 32,
34, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą, kurio 13 straipsnio 2 dalyje įpareigojo tarybas iki 2010 m. rugsėjo 30 d. parengti ir patvirtinti įstatymo 4 straipsnio 2 dalies
ir 5, 6, 7 straipsnių nuostatoms įgyvendinti reikalingus Reglamentų pakeitimus.
Lietuvos savivaldybių asociacija 2010 m. rugsėjo 10 d. raštu Nr. (11)-SD-742 pateikė
savivaldybių merams Savivaldybių kontrolierių asociacijos nuomonę „Dėl vietos savivaldos įstatymo kai kurių nuostatų įgyvendinimo“. Atsakovas pažymėjo, kad Sprendimas
parengtas atžvelgiant į minėtąją nuomonę ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Teigė, kad Reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m.
gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-261 (Tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-159,
2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-165 redakcija), 186 punkte yra aiškiai įtvirtinta
nuostata, jog Tarybos nariui kas mėnesį skiriama 300 Lt dydžio išmoka atsiskaitytinai.
Toliau dėstoma atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, t. y. pasibaigus ketvirčiui, lė128
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šos pervedamos tik Reglamento 188 punkte nustatyta tvarka atsiskaičiusiems už gautų
lėšų panaudojimą Tarybos nariams (Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito
Savivaldybės administracijai už kiekvieną ketvirtį pateikdamas ketvirčio išmokų avanso
apyskaitą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos). Atsakovo nuomone, Reglamento
186 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, jog pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos
tik Reglamento 188 punkte nustatyta tvarka atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą
Tarybos nariams, ir 188 punktas ta apimtimi, kur nustatyta, kad Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito savivaldybės administracijai už kiekvieną ketvirtį pateikdamas ketvirčio išmokų avanso apyskaitą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos,
neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 dalies bei 26 straipsnio 2 dalies
nuostatoms. Be to, atsakovo nuomone, Reglamento 186 punktas neprieštarauja Įstatymo
24 straipsnio 5 punkto ir 30 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatoms.
Atsakovo nuomone, Reglamento 187.3 papunktis, 187.4 papunktis, 187.6 papunktis
ta apimtimi, kuria numatyta, jog išmoka naudojama Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės nuomai, išskyrus išperkamąją nuomą, eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, remontui, draudimui, 187.10 papunktis neprieštarauja Įstatymo
26 straipsnio 2 dalies nuostatoms, 187.5 papunktis neprieštarauja Įstatymo 24 straipsnio
5 dalies ir 26 straipsnio 2 dalies, 3 dalies 2 punkto, 7 punkto nuostatoms, 187.8 papunktis neprieštarauja Įstatymo 26 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatoms, 188 punktas ta
apimtimi, kur nustatyta, kad Tarybos narys, kuris įsigijo knygų, gėlių ar suvenyrų, kartu su nurodytais dokumentais pateikia ir aiškinamąjį raštą, kuriuo nurodo, kokiems
tikslams (renginio pavadinimas, renginio programa, kokiems asmenims priimti ar pasveikinti įteiktos knygos, gėlės ar suvenyrai) panaudotos išmokos, neprieštarauja Įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Be to, nurodė, kad Reglamento 187.2 papunktyje nustatyta, jog Reglamento 186 punkte numatyta išmoka gali būti panaudota pašto
prekėms ir paslaugoms įsigyti. Atsakovo nuomone, sąvokos „pašto prekė“ ir „pašto paslauga“ yra susijusios viena su kita, nes perkant pašto paslaugą yra reikalinga įsigyti ir
pašto prekę, pavyzdžiui, siunčiant registruotą pašto siuntą (pašto paslauga), reikalinga
įsigyti pašto ženklą ir voką (pašto prekė). Taigi, mano, kad Reglamento 187.2 papunktis
neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies, 24 straipsnio 5 punkto
bei 30 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatoms ta apimtimi, kuria nustatyta, kad išmokos
gali būti naudojamos pašto prekėms apmokėti.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2011 m. balandžio 21 d.
sprendimu (b. l. 87–92) pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą patenkino iš dalies, t. y.: 1) pripažino, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo“ 187.10 papunkčio nuostata, kad 186 punkte numatyta išmoka
gali būti panaudota išmokai gauti atidarytų banko sąskaitų administravimo paslaugoms
apmokėti, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai; 186 punkto ir
188 punkto nuostatos dėl atsiskaitymo kas/už ketvirtį taip pat neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai; 2) pripažino, kad Širvintų rajono savivaldybės
tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo“ 187.2 papunkčio nuostata, kad 186 punkte
129

I. Administracinių teismų praktika

numatyta išmoka gali būti panaudota pašto reikmėms ir paslaugoms įsigyti, prieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 5 punktui, 26 straipsnio 2 daliai ir 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui; 187.3 papunkčio nuostata, kad 186 punkte numatyta išmoka gali
būti panaudota knygų, gėlių ir suvenyrų įsigijimo išlaidoms apmokėti, prieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai; 187.4 papunkčio nuostata, kad 186 punkte numatyta išmoka gali būti panaudota periodinių leidinių ir laikraščių prenumeratai, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai; 187.5 papunkčio nuostata, kad
186 punkte numatyta išmoka gali būti panaudota tarybos nario kompiuterinės technikos nuomai, techninei priežiūrai, remontui, eksploatavimui, prieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 24 straipsnio 5 punktui, 26 straipsnio 2 daliai ir 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui;
187.6 papunkčio nuostata, kad 186 punkte numatyta išmoka gali būti panaudota tarybos
nario veiklai naudojamos transporto priemonės nuomai, eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, draudimui, remontui, taksi paslaugoms ir viešojo transporto bilietų įsigijimui,
prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai; 187.8 papunkčio nuostata,
kad 186 punkte numatyta išmoka gali būti panaudota su tarybos nario veikla susijusios
kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, kai šių išlaidų neapmoka kviečiančioji organizacija
(institucija), prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 ir 3 dalims.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 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. Pažymėjo, kad tiriant norminio administracinio
akto teisėtumą nėra sprendžiamas pažeistų subjektinių teisių gynimo klausimas, o tik
siekiama išsiaiškinti, ar norminis administracinis aktas neprieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Taigi, bylų dėl norminių administracinių aktų nagrinėjimo
proceso paskirtis yra ne pažeistų subjektinių teisių apsauga, o abstrakti viešojo administravimo subjektų veiklos, priimant norminius administracinius aktus, teisėtumo kontrolė. Dėl šios priežasties administracinių teismų kompetencija, nagrinėjant bylas dėl
norminių administracinių aktų teisėtumo, yra aiškiai apibrėžta įstatyme ir plečiamai
neaiškintina. ABTĮ 110 straipsnio 2 dalis nustato administracinių teismų kompetenciją
tirti savivaldybių administravimo subjektų priimtų norminių administracinių aktų atitiktį įstatymams ar Vyriausybės norminiams aktams. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad administraciniai teismai tiria tik norminių administracinių aktų atitiktį įstatymams ar Vyriausybės norminiams aktams (ABTĮ
110 str. 1 d., 112 str. 1 d.). Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti
norminių administracinių aktų atitikties žemesnės teisinės galios nei Vyriausybės nutarimai teisės aktams. Byloje taikytinų norminių administracinių aktų atitiktis žemesnės
teisinės galios nei Vyriausybės nutarimai teisės aktams turi būti vertinama kiekvienu
konkrečiu atveju nagrinėjant individualią bylą, jei tam yra būtinybė.
Remdamasis paminėtų teisės normų sistemine analize, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas yra subjektas, turintis teisę kreiptis į administracinį
teismą su abstrakčiu prašymu ištirti savivaldybių administravimo subjekto priimtų norminių administracinių aktų atitiktį įstatymams, Vyriausybės norminiams aktams (ABTĮ
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110 str. 2 d.). Taip pat konstatavo, kad Reglamentas yra norminis aktas ABTĮ 2 straipsnio
13 dalies prasme, todėl jo nuostatų teisėtumas gali būti tiriamas ABTĮ nustatyta tvarka.
Rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) suformuluota doktrina, aiškinančia konstitucinio teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros procese. Konstitucinis Teismas 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. nutarimas, 2006 m. sausio 16 d. nutarimas). 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. gruodžio 13 d. nutarimas). Būtinybę laikytis
įstatymų viršenybės principo savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs ir Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, kuris nurodė, 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, Nr. I1‑02/2006).
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte
(2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija) įtvirtintas įstatymo viršenybės
principas 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. Šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje
(2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija) nustatyta, kad norminius administracinius aktus turi teisę leisti tik viešojo administravimo institucijos, turinčios įstatymų nustatytus įgaliojimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje,
priimtoje administracinėje byloje Nr. I1-02/2006, yra pažymėjęs, kad „turintys įstatymų
numatytus įgaliojimus“ suponuoja draudimą viešojo administravimo subjektui priimti
norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu tokia teisė jam nesuteikta įstatymu, bei pareigą
priimant norminio pobūdžio aktus laikytis apibrėžtų akto priėmimo procedūrų. Viešojo
administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas –
„Viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Taigi, viešojo administravimo subjekto
atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir
norminių administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti.
Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 3 dalis (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo
Nr. X-1722 redakcija, galiojanti nuo 2008 m. spalio 1 d.) nustato, kad savivaldybės tarybos
veiklos tvarka ir formos yra nustatytos šiame įstatyme ir savivaldybės tarybos veiklos
reglamente. To paties įstatymo 24 straipsnio 5 punkte (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo
Nr. X-1722 redakcija, galiojanti nuo 2008 m. spalio 1 d.) nustatyta, kad tarybos narys
turi teisę <...> gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir
priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti. Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio
2 dalis (2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija, galiojanti nuo 2010 m. spalio
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1 d.) nustato, kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai
neapmoka savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama išmoka
atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma Reglamente. Vietos
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722
redakcija, galiojanti nuo 2008 m. spalio 1 d.) nustatyta, kad tarybos nariui, kuris pagal
mero potvarkį atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija
Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas. Vietos savivaldos įstatymo
30 straipsnio 2 dalies 7 punkte (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija, galiojanti nuo 2008 m. spalio 1 d.), nustatyta, kad savivaldybės administracija <...> atlieka
sekretoriato, mero, tarybos narių ir savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos) finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.
Teismas nustatė, kad Taryba Sprendimu pakeitė Reglamentą (Tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-159 redakcija), patvirtintą Tarybos 2008 m. gruodžio 19 d.
sprendimu. Sprendimo 9 punkte Reglamentą papildė 186 punktu, pagal kurį Tarybos
nariui, išskyrus Savivaldybės merą ir mero pavaduotoją, su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar
tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama 300 Lt
dydžio išmoka atsiskaitytinai. Pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos tik Reglamento
188 punkte nustatyta tvarka atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą Tarybos nariams. Sprendimo 10 punkte Reglamentą papildė 187 punktu, pagal kurį Reglamento
186 punkte numatyta išmoka gali būti panaudota: 187.1. Tarybos nario telefoniniams
pokalbiams, interneto paslaugoms apmokėti; 187.2. pašto prekėms ir paslaugoms įsigyti;
187.3. knygų, gėlių ir suvenyrų įsigijimo išlaidoms apmokėti; 187.4. periodinių leidinių ir laikraščių prenumeratai; 187.5. Tarybos nario kompiuterinės technikos nuomai,
techninei priežiūrai, remontui, eksploatavimui; 187.6. Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės nuomai, išskyrus išperkamąją nuomą, eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, remontui, draudimui, taksi paslaugoms, viešojo transporto bilietų
įsigijimui; 187.7. Tarybos nario ataskaitos spausdinimui, platinimui ir kitos informacijos, susijusios su jo kaip Tarybos nario veikla, parengimui, viešosios informacijos rengėjų teikiamų paslaugų apmokėjimui; 187.8. su Tarybos nario veikla susijusios kelionės ir
apgyvendinimo išlaidoms, kai šių išlaidų neapmoka perkančioji organizacija (institucija); 187.9. kanceliarinių prekių įsigijimui; 187.10. išmokai gauti atidarytų banko sąskaitų
administravimo paslaugoms apmokėti. Sprendimo 11 punkte Reglamentas buvo papildytas 188 punktu, kuriame nustatyta, kad Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito Savivaldybės administracijai už kiekvieną ketvirtį pateikdamas ketvirčio išmokų
avanso apyskaitą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos. Kartu su išmokų avanso
apyskaita Savivaldybės administracijai pateikiami išlaidas patvirtinantys dokumentai,
atitinkantys Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams. Tarybos narys, kuris įsigijo knygų, gėlių ar suvenyrų, kartu su nurodytais dokumentais pateikia ir aiškinamąjį raštą, kuriame nurodo, kokiems tikslams
(renginio pavadinimas, renginio programa, kokiems asmenims priimti ar pasveikinti
įteiktos knygos, gėlės ar suvenyrai) panaudotos išmokos.
Rėmėsi Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, kad tarybos
nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės
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administracija, apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai, t. y. įstatymas šiuo atveju numato paslaugų, o ne daiktų įsigijimo išlaidų kompensavimą. Vietos
savivaldos įstatymo 24 straipsnio 5 punktas nustato, kad tarybos narys turi teisę gauti
iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos
nario įgaliojimams vykdyti. Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 7 punktas
nustato, kad sekretoriato, mero, tarybos narių ir savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija. Atsižvelgęs į paminėtas teisės normas, pirmosios instancijos
teismas padarė išvadą, kad aprūpinti savivaldybės tarybos narį jo veikloje būtinomis
priemonėmis, įskaitant kanceliarijos ir pašto prekes, turi savivaldybės administracija, o
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje numatyta išmoka gali būti naudojama
tik paslaugoms apmokėti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. sausio
22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A248-92/2008 nurodė, kad 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. CK 1.97 straipsnio, kuriame numatytos civilinių teisių objektų rūšys, 1 dalis nustato, kad civilinių teisių objektai
yra daiktai, pinigai ir vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtinės teisės, intelektinės
veiklos rezultatai, informacija, veiksmai ir veiksmų rezultatai, taip pat kitos turtinės ir
neturtinės vertybės, t. y. įstatymas nustato, kad daiktai bei veiksmai ir veiksmų rezultatai yra skirtingi civilinių teisių objektai. Šiuo atveju įstatymas expressis verbis nustato,
kokių civilinių teisių objektų įsigijimui gali būti naudojama Vietos savivaldos įstatymo
26 straipsnio 2 dalyje numatyta išmoka.
Atsižvelgęs į tai, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą ir konstatavo, kad
Reglamento 186 punkte nustatytoms su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms
priskiriamos daiktų (prekių) įsigijimo išlaidos prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
nuostatoms: 187.2 papunkčio nuostata, kad reglamento 186 punkte numatytoms su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms priskiriamos pašto prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos, – Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 5 punktui, 26 straipsnio 2 daliai ir
30 straipsnio 2 dalies 7 punktui; 187.3 papunktis, nustatantis, kad Reglamento 186 punkte numatytoms su tarybos nario veikla susijusios išlaidoms priskiriamos knygų, gėlių ir
suvenyrų įsigijimo išlaidos, taip pat 188 punktas, nustatantis, kad tarybos narys, kuris
įsigijo knygų, gėlių ir suvenyrų, kartu su šiame punkte nurodytais dokumentais pateikia ir aiškinamąjį raštą, kuriame išsamiai nurodo, kokiems tikslams (renginio pavadinimas, renginio programa, kokiems asmenims priimti ar pasveikinti įteiktos knygos, gėlės
ar suvenyrai) panaudotos išmokos, – Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai
(teismas iš esmės sutiko su pareiškėjo argumentais, kad tokio pobūdžio išlaidos yra
reprezentacinės, jų apmokėjimas Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nėra
numatytas); 187.4 papunktis, nustatantis, kad Reglamento 186 punkte numatytoms su
tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms priskiriamos periodinių leidinių ir laikraščių
prenumeratos išlaidos – Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
Įvertinęs tai, kad aprūpinti savivaldybės tarybos narį jo veikloje būtinomis priemonėmis turi savivaldybės administracija, kuri ir užtikrina tokių priemonių tinkamą
funkcionavimą, Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje numatyta išmoka
negali būti naudojama išlaidoms paslaugų, susijusių su tokių priemonių gavimu laikinai naudotis ar jų priežiūra, teismas padarė išvadą, kad atskiros Reglamento nuostatos
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prieštarauja pareiškėjo nurodytoms Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms: 187.5 papunkčio nuostata, kad Reglamento 186 punkte numatytoms su tarybos nario veikla
susijusioms išlaidoms priskiriamos tarybos nario kompiuterinės technikos nuomos,
techninės priežiūros, remonto ir eksploatavimo išlaidos, – Vietos savivaldos įstatymo
24 straipsnio 5 punktui, 26 straipsnio 2 daliai ir 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui; Reglamento 187.6 papunkčio nuostata, kad Reglamento 186 punkte numatytoms su tarybos
nario veikla susijusios išlaidoms priskiriamos tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės nuomos, eksploatavimo, techninio aptarnavimo, draudimo, remonto,
taksi paslaugų, viešojo transporto bilietų įsigijimo išlaidos, – Vietos savivaldos įstatymo
26 straipsnio 2 daliai. Be to, atkreipė dėmesį į tai, kad nustatyti, ar kompiuterinė technika ir transporto priemonė tarybos nario naudojama tik veiklai, susijusiai su tarybos
nario veikla, realiai nėra įmanoma.
Konstatavo, jog Reglamento 187.8 papunkčio nuostata, kad Reglamento 186 punkte
numatytoms su tarybos nario veikla susijusios išlaidoms priskiriamos su tarybos nario
susijusios kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, kai šių išlaidų neapmoka kviečiančioji
organizacija (institucija), prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 ir 3 dalims: Sprendimu padaryti Reglamento pakeitimai, t. y. Reglamento papildymas atitinkamais punktais, kuriais įgyvendintos Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies
nuostatos, reglamentuoja išmokų Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariui su jo, kaip
tarybos nario, veikla susijusių kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų išlaidų apmokėjimo, skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarką, o
187.8 papunktyje numatytos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos neapima kanceliarijos,
pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų išlaidų. Vietos savivaldos įstatymo
26 straipsnio 3 dalis ir Reglamento 191 punktas nustato, kad tarybos nariui, kuris pagal
mero potvarkį atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija
Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas.
Reglamento 187.10 papunktis, nustatantis, kad Reglamento 186 punkte numatytoms su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms priskiriamos išmokai gauti atidarytų
banko sąskaitų administravimo paslaugų apmokėjimo išlaidos, teismo vertinimu, savaime neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai. Remdamasis sistemine Reglamento 186 punkto, 187.10 papunkčio ir 188 punkto analize, teismas padarė
išvadą, kad Reglamento 186 punkte nurodytos išmokos pervedamos į tarybos narių
turimas banko sąskaitas. Taigi, tarybos nariai realiai patiria su tokios sąskaitos administravimu susijusias išlaidas, todėl išmokai gauti atidarytų banko sąskaitų administravimo paslaugų apmokėjimo išlaidos laikytinos kanceliarinės Vietos savivaldos įstatymo
26 straipsnio 2 dalies prasme.
Kaip minėta, Reglamento 186 punktas inter alia nustato, kad Tarybos nariui, išskyrus Savivaldybės merą ir mero pavaduotoją, su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto,
telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama 300 Lt dydžio išmoka
atsiskaitytinai. Pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos tik Reglamento 188 punkte nustatyta tvarka atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą Tarybos nariams. Reglamento
188 punkte nustatyta, kad Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito Savivaldybės administracijai už kiekvieną ketvirtį pateikdamas ketvirčio išmokų avanso iki kito
ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos. Kartu su išmokų avanso apyskaita Savivaldybės
administracijai pateikiami išlaidas patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Buhalterinės
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apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams. Tarybos
narys, kuris įsigijo knygų, gėlių ar suvenyrų, kartu su nurodytais dokumentais pateikia
ir aiškinamąjį raštą, kuriuo nurodo, kokiems tikslams (renginio pavadinimas, renginio
programa, kokiems asmenims priimti ar pasveikinti įteiktos knygos, gėlės ar suvenyrai)
panaudotos išmokos. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis nenustato paslaugoms apmokėti skirtos išmokos, kuri skiriama kas mėnesį ir atsiskaitytinai, panaudojimo laikotarpio ir atsiskaitymo už ją tvarkos,
todėl paminėtos Reglamento nuostatos dėl atsiskaitymo kas / už ketvirtį neprieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
III.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje apeliaciniu skundu (b. l. 96–
97) prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d.
sprendimą ir pripažinti, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d.
sprendimo Nr. 1-165 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo“ 186 punkto ir 188 punkto nuostatos dėl lėšų skyrimo ir atsiskaitymo kas/
už ketvirtį prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
Vyriausybės atstovo nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dalyje, kuria pripažino, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo
30 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
dalinio pakeitimo“ 186 punkto ir 188 punkto nuostatos dėl atsiskaitymo kas/už ketvirtį
neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai, netinkamai taikė materialinės teisės normas. Įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išmoka gali būti
skiriama tarybos nariui, kad ji skiriama su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia
ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, apmokėti, kad ji gali būti skiriama
kas mėnesį ir atsiskaitytinai. Savivaldybės tarybai suteikta teisė nustatyti išmokos dydį
ir atsiskaitymo tvarką, tačiau savivaldybės tarybos nustatyta atsiskaitymo tvarka neturi
paneigti esminių įstatymo reikalavimų. Išmoka tarybos nariui gali būti skiriama paslaugoms apmokėti kas mėnesį atsiskaitytinai, todėl Širvintų rajono savivaldybės tarybai
nustačius, kad lėšos pervedamos pasibaigus ketvirčiui ir tai, kad tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito už kiekvieną ketvirtį pateikdamas ketvirčio išmokų avanso
apyskaitą, pareiškėjo nuomone, iškreipia Vietos savivaldos įstatyme nustatytą reguliavimą, kadangi įtvirtina, jog išmoka skiriama kas ketvirtį. Išmokos skyrimas kas mėnesį
suponuoja, kad ji turi būti skiriama tą mėnesį tarybos nario gautoms su tarybos nario
veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms,
kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, apmokėti. Todėl
nustatant atsiskaitymo už išmokos panaudojimą tvarką negalima nustatyti tokio reguliavimo, kuris leistų tarybos nariui atsiskaitant už vieno mėnesio skirtą išmoką pateikti
kitą mėnesį gautus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Dėl nurodytų priežasčių mano,
kad Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė klaidingą išvadą, jog Širvintų
rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo“ 186 punkto ir
188 punkto nuostatos dėl atsiskaitymo kas / už ketvirtį neprieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
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Atsakovas Širvintų rajono savivaldybės taryba su Vyriausybės atstovo apeliaciniu
skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti
nepakeistą.
Atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 101–102) nurodo, kad Reglamento 186 punkte yra aiškiai įtvirtina nuostata, jog Tarybos nariui kas mėnesį skiriama
300 Lt dydžio išmoka atsiskaitytinai. Toliau dėstoma pati atsiskaitymo tvarka už panaudotas lėšas, t. y. pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos tik Reglamento 188 punkte
nustatyta tvarka atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą Tarybos nariams (Tarybos
narys už išmokų panaudojimą atsiskaito Savivaldybės administracijai už kiekvieną ketvirtį pateikdamas ketvirčio išmokų avanso apyskaitą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio
10 dienos). Tam, kad būtų teisingai apskaitomos išmokos, Tarybos narys „Išmokų avanso apyskaitos“ eilutėje „Dokumento išrašymo data“ turi nurodyti dokumento (PVM
sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kvito) išrašymo datą. Pažymi, kad Tarybos nariui
kas mėnesį skiriama 300 Lt dydžio išmoka, tik atsiskaitymas už šių lėšų panaudojimą
atliekamas kas ketvirtį. Todėl mano, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 186 punkto ir 188 punkto nuostatos dėl lėšų skyrimo ir atsiskaitymo kas
ketvirtį neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Nagrinėjamą ginčą Vyriausybės atstovas iškėlė dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo“, kuriuo buvo iš dalies pakeistas Širvintų
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, 9, 10, 11 punktų, kuriais Reglamentas
buvo papildytas 186,187 ir 188 punktais, nustatančiais savivaldybės tarybos nario veiklos apmokėjimą, atitinkamų nuostatų teisėtumo.
Pareiškėjas apskundė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą toje
dalyje, kuria pirmosios instancijos teismas nepatenkino Vyriausybės atstovo prašymo
pripažinti, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo
Nr. 1-165 nuostatos dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo 186 ir 188 punktais, kuriuose, be kita ko, numatytas lėšų tarybos narių paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, apmokėti
pervedimo ir atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą periodiškumas – kiekvieną ketvirtį
– prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai. Apelianto nuomone,
pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnis nustato, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė. Teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir
jis privalo patikrinti visą bylą. Teisėjų kolegija patikrino bylą, be kita ko, atsižvelgdama
ir į šį įstatymo reikalavimą.
Teisėjų kolegija pirmiausia pasisako dėl apskųstos teismo sprendimo dalies.
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Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-165
priėmimo metu galiojusios redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis
nustatė: „2. 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.“ Ši Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies redakcija galiojo iki 2010 m. spalio 1 d.
Analogišką teisinį reguliavimą dėl savivaldybės tarybos nario veiklos apmokėjimo
periodiškumo (kas mėnesį) įstatymų leidėjas nustatė ir kitose (vėlesnėse) Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies redakcijose.
Nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 26
straipsnio 2 dalis (2010 m. birželio 30 d. įstatymas Nr. XI-971), kurioje nustatyta, kad: „2.
Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono,
interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai.
Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente.“
2011 m. balandžio 19 d. įstatymu Nr. XI-1327 dar kartą buvo pakeista Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis ir ji išdėstyta taip „2. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto
išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente.“.
2010 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XI-971 ir 2011 m. balandžio 19 d. įstatymu Nr.
XI-1327 nustatyti Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies pakeitimai nagrinėjamo ginčo atveju nėra aktualūs, nes atsakovui priimant 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. 1-165 šie įstatymai negaliojo, tačiau jais nustatytas teisinis reguliavimas patvirtina nuoseklią įstatymų leidėjų valią įtvirtinti, kad tarybos nario su jo, kaip tarybos nario,
veikla susijusioms paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės
administracija, lėšos gali būti skiriamos ir už jas apmokama ne bet kokiais periodais, o
kas mėnesį.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą buvo
pažymėta, kad savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijos bei
įstatymų apibrėžtą kompetenciją – konstituciniai principai, tačiau 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 jų kompetencijos (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d., 2002 m. gruodžio 24 d, 2004 m.
gruodžio 13 d. nutarimai).
Konstitucinė nuostata, kad vietos savivalda grindžiama savivaldybių savarankiškumu ir veiklos laisve pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją Vietos
savivaldos įstatyme įtvirtinta kaip vienas pagrindinių vietos savivaldos principų (Vietos
savivaldos įstatymo 4 str. 2 p.). Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti vietos
savivaldos principai reikalauja laikytis teisėtumo principo – savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais
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priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 p.). Minėtas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad savivaldybės institucijos gali priimti administracinius aktus laisvai ir savarankiškai pagal įstatymų
jiems suteiktą kompetenciją, tačiau ši veiklos laisvė ir savarankiškumas yra neatsiejama
nuo įstatymų nustatytos pareigos užtikrinti, kad priimtais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat, kad juos
priimant būtų laikomasi teisės aktų nustatytų pagrindinių procedūrų ir taisyklių.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą išaiškinta,
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 žemesnės galios
teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose. Konstitucinis Teismas taip pat yra atkreipęs
dėmesį, kad poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis (Konstitucinio
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Patikrinusi bylą teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas, ar Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo
Nr. 1-165 normos dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo 186 ir 188 punktais, kuriuose, be kita ko, numatytas lėšų tarybos narių paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, apmokėti
pervedimo ir atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą periodiškumas – kiekvieną ketvirtį
– neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai, netinkamai taikė materialinės teisės normas ir dėl to šioje dalyje buvo neteisingai išspręsta byla, todėl šioje
dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti pakeistas (ABTĮ 143 str.).
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje (įstatymo redakcija, galiojusi iki
2010 m. spalio 1 d.), kuria atsakovas turėjo vadovautis priimdamas 2010 m. rugsėjo
30 d. sprendimą Nr. 1-165, nustatytu teisiniu reguliavimu yra visiškai aiškiai nustatyta,
kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, apmokėti numatytas periodiškumas yra kiekvienas mėnuo. Įstatymų leidėjas nesuteikė diskrecijos savivaldybių
tarybos pačioms nustatyti kokiais periodais gali būti mokamos tarybos nariams išmokos Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje numatytai paskirčiai. Šiuo įstatymu
savivaldybių taryboms buvo suteikta kompetencija nustatyti reglamentu tik išmokos
dydį ir atsiskaitymo tvarką, tačiau nustatant atsiskaitymo tvarką, kuri yra reikalinga lėšų
panaudojimo kontrolei užtikrinti, negalėjo būti nustatytas teisinis reguliavimas, kuris
nesiderina su įstatymo nuostata, kad atitinkama lėšų suma skiriama apmokėti už kiekvieną mėnesį suteiktas paslaugas. Širvintų rajono savivaldybės taryba 2010 m. rugsėjo
30 d. sprendimu Nr. 1-165 nustatė kas mėnesį skiriamos išmokos dydį pagal įstatymų
leidėjo suteiktą kompetenciją. Tačiau šio sprendimo 9 punktu (juo Reglamentas papildytas 186 punktu) ir 11 punktu (juo Reglamentas papildytas 188 punktu) nustatydama
šių išmokų mokėjimą (taip pat ir atsiskaitymą už jų panaudojimą) ne kas mėnesį, o ketvirčiais, t. y. nustatydamas konkuruojantį su Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2
dalimi teisinį reguliavimą, viršijo savo kompetenciją, neužtikrino priimamo sprendimo
teisėtumo.
Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas, pir138
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mosios instancijos teismo sprendimas apskųstoje dalyje keistinas (ABTĮ 143 str.).
Patikrinusi bylą teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas likusią bylos dalį išsprendė teisingai. Todėl likusi pirmosios instancijos teismo sprendimo
dalis paliekama nepakeista.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą pakeisti.
Pripažinti, kad Širvintų rajono tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-165
„Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo“ 9
punktu nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo Širvintų rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentas papildytas 186 punktu, ta apimtimi, kuria šiuo punktu numatyta,
kad „Pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos tik Reglamento 188 p. nustatyta tvarka
atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą Tarybos nariams“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
Pripažinti, kad Širvintų rajono tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-165
„Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo“ 11
punktu nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo Širvintų rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentas papildytas 188 punktu, ta apimtimi, kuria šiuo punktu numatyta,
kad „Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito Savivaldybės administracijai kiekvieną ketvirtį pateikdamas ketvirčio išmokų avanso apyskaitą (Priedas Nr.1) iki kito
ketvirčio pirmo mėnesio 12 dienos“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
Likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.13. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.
7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos
aprašo 4.1, 5.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6, 7.1 punktų ir 9 punkto (pakeisto 2010 m. sausio
28 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-7 „Dėl Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės
rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“) atitikties Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 6 bei 7
dalims, 8 straipsniui, 11 straipsnio 3 bei 6 dalims, Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 4
punktui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.618 straipsniui
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Administracinė byla Nr. A858-386/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00765-2011-5
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. kovo 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir
Ričardo Piličiausko,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atstovei Gedmantei Eimontienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2011 m. liepos 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui Ukmergės rajono 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, Vyriausybės atstovas) su pareiškimu (b. l. 1–7) kreipėsi į teismą, prašydamas:
1) ištirti, ar Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtinto Savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos
aprašo (toliau – ir Aprašas) 4.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6 ir 7.1 punktai, ta apimtimi, kuria išplečiamas įstatyme numatytas baigtinis išimčių sąrašas, pagal kurį savivaldybės
gyvenamosios patalpos gali būti išnuomojamos šeimoms ir asmenims, neįrašytiems į
asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus, neprieštarauja Lietuvos Respublikos
valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymo (toliau – ir Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas, Įstatymas) 2 straipsnio 6
bei 7 dalims, 8 straipsniui bei 11 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – ir Valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas) 81 straipsnio
4 punktui;
2) ištirti, ar Aprašo 5.1, 6, 7.1 punktai, ta apimtimi, kuria nenumato, jog savivaldybės
gyvenamosios patalpos išnuomojamos ir šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vai140
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kų, šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims, neprieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 daliai;
3) ištirti, ar Aprašo 9 punktas, ta apimtimi, kuria išplečiama savivaldybės tarybos
kompetencija, priimant sprendimus išnuomoti socialinį būstą, neprieštarauja Valstybės
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 3 daliai;
4) ištirti, ar Aprašo 5.4 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.618 straipsniui;
Pareiškėjas paaiškino, jog Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. gegužės
28 d. sprendimu Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) patvirtino Savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašą. Sprendimas atitinka visus kriterijus,
būdingus norminiam teisės aktui: Sprendimas taikomas individualiais požymiais neapibrėžtam asmenų ratui, jame suformuluotos daugkartinio naudojimo bendro pobūdžio
elgesio taisyklės. Pažymėjo, jog savivaldybės institucijos įgyvendindamos savo įgaliojimus privalo vadovautis ir bendraisiais teisės principais. Vienas iš jų – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 6
punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų
teisėtumo principas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A39-276/2008). Nurodė, jog savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas, kuris nustato tam tikras taisykles, turi būti konkretus, aiškus ir tikslus, nekeliantis abejonių dėl jo turinio ir taikymo, nedviprasmiškas.
Viešojo administravimo subjektų veikla ir sprendimai turi būti pagrįsti teisės normomis,
o sprendimų turinys turi atitikti teisės normų reikalavimus. Administravimo įgaliojimai
turi būti įgyvendinami tik siekiant tų tikslų, dėl kurių jie atitinkamais teisės aktais buvo
suteikti. Tinkamas tikslas gali būti nustatomas atsižvelgiant į teisės akto preambulę, aiškinamąjį raštą arba numatomas iš paties teisės akto nuostatų.
Pareiškėjo teigimu, ginčijamu Sprendimu patvirtinto Aprašo 3 punkte nurodyta,
jog tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis CK, Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu ir Lietuvos
Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu (toliau – ir Gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatymas), tačiau analizuojant Sprendimo bei jo aiškinamojo rašto nuostatas, pareiškėjas daro išvadą, jog Sprendimo turinys neatitinka nei pačiame teisės akte
nurodytų įstatymų esmės, nei aiškinamajame rašte nurodytų tikslų. Pasak pareiškėjo, ginčijamo Sprendimo 2009 m. gegužės 8 d. aiškinamajame rašte nurodytas aiškus sprendimo tikslas – patvirtinti savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarką, taip pat nurodyta,
jog Aprašas parengtas vadovaujantis Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, nustatoma minėto įstatymo
11 straipsnio 6 dalyje nurodyta tvarka. Nurodė, kad pareiškėjas, analizuodamas Valstybės
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateiktą socialinio būsto sąvoką, daro išvadą, jog visos
savivaldybės gyvenamosios patalpos, kurios nepriskirtos tarnybinėms gyvenamosioms
patalpoms, bendrabučiams, nakvynės namams, gydymo ar globos (rūpybos) gyvenamosioms patalpoms, turi būti priskirtos savivaldybės socialinio būsto fondui. Pareiškėjo ma141
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nymu, kadangi galiojantys teisės aktai nenumato tokios savivaldybės gyvenamųjų patalpų
rūšies kaip rezervinės gyvenamosios patalpos, Apraše rezervinėmis vadinamos savivaldybės gyvenamosios patalpos iš tikrųjų yra savivaldybės socialinis būstas, kuris turi būti
nuomojamas Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatymo nustatyta tvarka.
Pažymėjo, jog Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams
namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8, 11 straipsniuose numatyta socialinio
būsto nuomos tvarka ir sąlygos; 11 straipsnio 6 dalis nustato pareigą savivaldybės tarybai pasitvirtinti tvarką, pagal kurią savivaldybės gyvenamosios patalpos galėtų būti
nuomojamos ir neįrašytoms į Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus šeimoms ir asmenims, konkrečiais 11 straipsnio 6 dalyje išvardytais atvejais, t. y. šeimoms
ir asmenims, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus
valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės
teise neturi kito tinkamo gyventi būsto, šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems
judėjimo negalią turintiems asmenims. Pareiškėjas, analizuodamas Valstybės paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 3 dalies nuostatas, numatančias, jog savivaldybės socialinis būstas
nuomojamas laikantis eiliškumo pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus, daro išvadą, kad asmenims, atitinkantiems
11 straipsnio 6 dalyje nurodytas sąlygas, taip pat yra suteikiamos ne bet kokios gyvenamosios patalpos, o socialinis būstas. Taip pat atkreipė dėmesį, kad šio įstatymo 11
straipsnio 3 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima savivaldybės vykdomoji institucija.
Pareiškėjo teigimu, Aprašo 4.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6, 7.1 punktuose numatyti atvejai
neatitinka Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje išvardytų atvejų, kai savivaldybės gyvenamosios patalpos (socialinis būstas) galėtų būti išnuomojamos šeimoms ir
asmenims, neįrašytiems į atitinkamus asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus.
Aprašo 9 punktas (papildytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28
d. sprendimu Nr. 7-7) ta apimtimi, kuria nustato, jog sprendimą išnuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas priima savivaldybės taryba, prieštarauja Valstybės paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 3 daliai, numatančiai, jog tokius sprendimus priima savivaldybės
vykdomoji institucija; ta apimtimi, kuria numato savivaldybės socialinį būstą nuomoti
atvykstantiems specialistams, prieštarauja šio įstatymo 11 straipsnio 6 daliai. Aprašo 5.4,
9 punktai taip pat nesuderinami su CK 6.618 ir 6.619 straipsniais, kadangi, vadovaujantis šiais CK straipsniais, savivaldybės specialistams gali būti suteikiamos ne bet kokios
savivaldybės gyvenamosios patalpos, o tik tarnybinės, be to, tarnybinės gyvenamosios
patalpos gali būti skiriamos tik tokiems specialistams, kurių darbdavys yra savivaldybės
institucijos, ir tik savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu. Be to, Aprašo 5.2
punkte numatytoms šeimoms gyvenamosios patalpos nepriskiriamos socialinio būsto
fondui, o suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu;
Aprašo 5.3 punkte išvardytais atvejais gyvenamosios patalpos asmenims ir šeimoms
suteikiamos vadovaujantis CK 6.615, 6.616 straipsniais; tačiau, pareiškėjo teigimu, tam,
kad savivaldybės gyvenamosios patalpos būtų suteiktos vadovaujantis minėtais CK
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straipsniais, jokia atskira savivaldybės tarybos tvarka neturi būti nustatyta. Be to, pažymėjo, jog vadovaujantis Aprašo 5.3 punktu, galima daryti išvadą, kad savivaldybė socialinį būstą galėtų nuomoti iš bet kokių savivaldybės gyvenamųjų patalpų (tarnybinių,
bendrabučių, nakvynės namų ir pan.) iškraustomiems asmenims.
Pareiškėjas paaiškino, jog teisės aktai nesuteikia savivaldybės tarybai neribotos teisės disponuoti turtu, kadangi savivaldybės nuosavybės teise priklausančiu turtu gali
disponuoti tik laikydamosi įstatymų ir kitų teisės aktų, t. y. pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 4 punktą
valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama
vadovaujantis viešosios teisės principu, reiškiančiu, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais, būdais. Pareiškėjas darė išvadą, jog
savivaldybės taryba neturi teisės savo norminiu teisės aktu išplėsti ar kitaip iškraipyti
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje numatytą baigtinį išimčių sąrašą, pagal
kurį savivaldybės gyvenamosios patalpos galėtų būti nuomojamos ir neįrašytoms į šio
įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus šeimoms ir asmenims.
Pažymėjo, jog Ukmergės rajono savivaldybės taryba atskirais sprendimais „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos specialistams, atvykstantiems dirbti iš
kitų savivaldybių“, vadovaudamasi savo pasitvirtintu Aprašu, nusprendė išimties tvarka
išnuomoti savivaldybės rezervines gyvenamąsias patalpas pareigūnų (komisariatų darbuotojų) šeimoms, neatsižvelgiant į tai, jog nei savivaldybės taryba, nei administracijos
direktorius nėra tokių pareigūnų darbdavys, dar daugiau, pareigūnams garantijas (tarp
jų ir į tarnybinį būstą arba butpinigius) suteikia Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos
statutas (47 str.). Taip pat atkreipė dėmesį, jog Ukmergės rajono savivaldybės taryba
2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 7-215 „Dėl butų priskyrimo savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų fondui“ patvirtino savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų fondui priskirtų gyvenamųjų patalpų sąrašą, kuriame numatyti šeši butai ir iki dabar
atskirais Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais atvykstantiems dirbti iš
kitų savivaldybių specialistams, taip pat išnuomotos šešios savivaldybės rezervinės gyvenamosios patalpos (6 butai). Pasak pareiškėjo, šie paminėti tarybos sprendimai, kaip
įrodymai, yra reikšmingi, kadangi ginčijamą Aprašą taiko tas pats subjektas, kuris jį ir
priėmė. Ginčijamą Aprašą priėmusio savivaldybės administravimo subjekto priimti kiti
teisės aktai, kuriuos priimant buvo taikomas ginčijamas tarybos Sprendimas, patikslina ir atskleidžia tikrąjį šio sprendimo tikslą – sudaryti galimybę nuomoti savivaldybės
socialinį būstą ir tokiems asmenims, kuriems, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais,
socialinis būstas negalėtų būti nuomojamas.
Pareiškėjo teigimu, Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. gegužės 28 d. taip
pat priėmė sprendimą Nr. 7-130 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto fondo priskyrimo atitinkamiems fondams tvarkos aprašo ir savivaldybės specialiųjų
gyvenamųjų patalpų fondui priskirtų gyvenamųjų patalpų sąrašo patvirtinimo“, kuriuo
patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto fondo priskyrimo atitinkamiems fondams tvarkos aprašą, kurio 18 punkte numatyta, jog savivaldybės taryba savo
sprendimu gali sudaryti savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų fondą. Šio fondo
gyvenamosios patalpos gali būti išnuomotos šeimoms ir asmenims, netekusiems būsto
dėl gaisro, potvynio, stiprių vėjų ir kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinky143
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bių, laikinam apgyvendinimui, taip pat laikinai apgyvendinti šeimas ir asmenis atliekant
gyvenamųjų patalpų kapitalinį remontą, juos rekonstruojant, modernizuojant. Be to,
šio Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto fondo priskyrimo atitinkamiems
fondams tvarkos aprašo 20 punkte nurodoma, jog rezervinės gyvenamosios patalpos
išnuomojamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Todėl, pasak pareiškėjo, akivaizdu, jog prašomo ištirti Aprašo 4.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6, 7.1 bei 9 punktai
ne tik prieštarauja įstatymams, bet taip pat neatitinka ir kito savivaldybės tarybos tame
pačiame posėdyje priimto norminio teisės akto. Pareiškėjo manymu, toks savivaldybės
norminių teisės aktų tarpusavio nesuderinamumas sukelia neaiškumą ir abejonių dėl jų
turinio ir taikymo apimties.
Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės taryba atsiliepimu į skundą (b. l. 48–51)
prašė pareiškėjo pareiškimą atmesti. Atsakovas nurodė, jog Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Sprendimu patvirtintas Aprašas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija) ir įstatymams. Nurodė, jog pareiškėjas, analizuodamas
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, daro klaidingą išvadą, kad tik šis įstatymas
reglamentuoja savivaldybės nekilnojamųjų daiktų, turinčių gyvenamąją paskirtį, nuomos klausimus. Toks pareiškėjo požiūris yra siauras, nevisapusiškas ir iš dalies ribojantis savivaldybės teises disponuoti savivaldybės turtu. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo
nuomone, kad savivaldybė be socialinio būsto, tarnybinių gyvenamųjų patalpų, nakvynės namų, bendrabučių, gydymo ar globos gyvenamųjų patalpų negali turėti jokių kitų
gyvenamųjų patalpų nuosavybės teise bei jomis disponuoti pagal diskreciją, suteiktą
įstatymu. Atsakovas pažymėjo, jog Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 punkte išdėstytas vienas iš pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda – savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą
kompetenciją principas, o šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad šis įstatymas
nustato savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką įgyvendinant Konstitucijos
ir Europos vietos savivaldos chartijos (toliau – ir Chartija) nuostatas. Atsakovas nurodė,
jog kadangi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad šis įstatymas nustato valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką bei sąlygas, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto
valdymo ir (ar) naudojimo bei (ar) disponavimo juo įstatymai, tai pareiškėjo teiginys,
kad savivaldybių gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto valdymo ir disponavimo
juo klausimus reglamentuoja tik Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas, klaidingas.
Nurodė, jog Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad savivaldybių ilgalaikis materialusis
turtas yra žemė, pastatai ir statiniai, įrenginiai ir kiti nekilnojamieji daiktai, nuosavybės
teise priklausantys savivaldybei, kuriame neišskiriama nekilnojamųjų daiktų paskirtis,
t. y. gyvenamoji ar kt.; šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad subjektų, valdančių, naudojančių savivaldybių turtą ir disponuojančių juo teises ir pareigas nustato
įstatymai, savivaldybių tarybų sprendimai; įstatymo 81 straipsnio 1 punkte nustatyta,
kad valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis visuomenės naudos principu, kuris reiškia, kad valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir disponuojama juo rūpestingai, siekiant
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užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą; įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta,
kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Todėl atsakovas darė išvadą, jog ne visas savivaldybės nuosavybėje esantis gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas privalo būti
savivaldybės socialinio būsto fonde. Savivaldybės atskiroms savo įstatymu pavestoms
funkcijoms vykdyti bei viešajam interesui užtikrinti gali turėti gyvenamosios paskirties
nekilnojamojo turto ne socialinio būsto fonde. Pažymėjo, kad pats terminas „socialinis būstas“ jau rodo, kad tai yra išskirtinė savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rūšis, tačiau tokio turto gali būti ir kitų
rūšių savivaldybių sudaromuose fonduose, o kitų rūšių fonduose esančio turto nuomos
tvarką, pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 14 straipsnio 6 dalį yra įgaliota nustatyti savivaldybės taryba. Atsakovo teigimu, pareiškėjas iš esmės abejoja prašomo ištirti norminio akto teisėtumu ta apimtimi,
kiek šiame akte reglamentuojama savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuoma
bei šių patalpų paskirties apibrėžimas (atskiriant rezervines patalpas nuo socialinio būsto bei suteikiant teisę šias patalpas išsinuomoti specialistams (asmenims ir šeimoms),
atvykstantiems dirbti ir gyventi į Ukmergės rajoną iš kitų savivaldybių.
Pažymėjo, kad prašomame ištirti norminiame akte savivaldybės taryba sprendimą išskirti rezervinio būsto fondą bei suteikti teisę išsinuomoti šį būstą specialistams,
atvykstantiems dirbti ir gyventi iš kitų savivaldybių į Ukmergės rajoną priėmė ne kaip
savitikslį, o siekdama sudaryti kuo palankesnes sąlygas trūkstamiems aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti, kas tiesiogiai susiję su savivaldybių funkcijų vykdymu.
Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, taip pat savivaldybė įpareigota tvirtinti įvairias taisykles bei užtikrinti jų laikymąsi. Atsižvelgiant į šias funkcijas bei Ukmergės rajone Aprašo priėmimo metu trūkstant
gydytojų bei policijos darbuotojų, savivaldybės taryba ir priėmė Sprendimą, siekdama
viešojo intereso užtikrinimo bei kokybiško pirmiau nurodytų funkcijų vykdymo, kadangi tiek sveikatos apsauga, tiek viešosios tvarkos ir gyventojų saugumo užtikrinimas laikytini vienais iš svarbiausių žmogaus teisių užtikrinimo institutų. Atsakovas sutiko, kad
prašomame ištirti Apraše yra formalių trūkumų, t. y. savivaldybės tarybos Sprendime,
kuriuo patvirtintas Aprašas, preambulėje nenurodyti visi teisės aktai, kurių įgyvendinimui tvirtinamas Aprašas, tačiau, atsakovo įsitikinimu, formalūs trūkumai nedaro paties
Aprašo negaliojančio, be to, šie trūkumai bus ištaisyti. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo
argumentu, kuriuo abejojama, ar sprendimą išnuomoti rezervinio būsto patalpas turi
teisę priimti savivaldybės taryba, kadangi Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1, 2
dalyse yra įtvirtintos savivaldybės tarybos teisės priimti sprendimus, kuriuos turi teisę
priimti savivaldybės vykdomoji institucija, be to, viešojoje teisėje taikomas principas
leidžiantis sugriežtinti (bet ne sušvelninti) sprendimo priėmimo procedūrą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 5 d. sprendimu (b. l.
77–88) pripažino, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d.
sprendimu Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos
tvarkos aprašo 4.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6 ir 7.1 punktai, ta apimtimi, kuria išplečiamas
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Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams
namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme numatytas baigtinis išimčių sąrašas, pagal
kurį savivaldybės gyvenamosios patalpos gali būti išnuomojamos šeimoms ir asmenims,
neįrašytiems į asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus, prieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 6 bei 7 dalims, 8 straipsniui bei 11 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 4 punktui ir laikė juos panaikintais; Aprašo 5.1,
6, 7.1 punktai, ta apimtimi, kuria nenustatyta, kad savivaldybės gyvenamosios patalpos
išnuomojamos ir šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, šeimoms, kurioms
vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims, prieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio
6 daliai; Aprašo 9 punktas, ta apimtimi, kuria išplečiama savivaldybės tarybos kompetencija, priimant sprendimus išnuomoti socialinį būstą, prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatymo 11 straipsnio 3 daliai ir laikė jį panaikintu; Aprašo 5.4 punktas prieštarauja
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.618 straipsniui ir laikė jį panaikintu. Teismas
taip pat įpareigojo atsakovą įsiteisėjusį teismo sprendimą paskelbti „Valstybės žiniose“
ir leidinyje „Ukmergės žinios“.
Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba
Sprendimu patvirtino Aprašą. Sprendimas buvo paskelbtas 2009 m. birželio 2 d. laikraštyje „Ukmergės žinios“ Nr. 41. Teismas pabrėžė, jog pareiškėjas yra Vyriausybės atstovas
Vilniaus apskrityje, todėl turi teisę kreiptis į teismą dėl norminio administracinio teisės
akto teisėtumo, taip pat pažymėjo, jog Sprendimu patvirtintas Aprašas yra norminis
administracinis aktas, nes jis yra taikomas individualiais požymiais neapibrėžtam asmenų ratui ir jame suformuluotos daugkartinio naudojimo bendro pobūdžio elgesio
taisyklės.
Teismas pažymėjo, jog 2009 m. gegužės 8 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos aiškinamajame rašte rajono tarybos sprendimo projektui „Dėl savivaldybės
rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytas sprendimo tikslas – patvirtinti savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarką, taip pat nurodyta, jog Aprašas parengtas vadovaujantis Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, 2008 m. spalio 18 d.
įsigaliojus jo 1-6, 8-13 straipsnių pakeitimo įstatymui ir atsiradus galimybei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išnuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas į sąrašus
neįrašytiems asmenims ir šeimoms, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų
ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikoje
neturi kito tinkamo gyventi būsto. Aprašo 3 punkte nurodyta, jog Aprašas parengtas
vadovaujantis CK, Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams
namams modernizuoti įstatymu ir Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu. Pagal
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymo 1 straipsnio 1 dalį šis įstatymas nustato valstybės paramos,
teikiamos fiziniams asmenims ir šeimoms, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, būstui pirkti, statyti (rekonstruoti) ar išsinuomoti sąlygas ir tvarką,
savivaldybės socialinio būsto nuomos sąlygas ir tvarką. Be to, Įstatymas nustato vals146
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tybės paramos teikimo butų ir kitų patalpų savininkams, savivaldybėms ir bendrojo
naudojimo objektų valdytojams (administratoriams) daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) sąlygas ir tvarką. Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad socialinis būstas – nekomerciniu pagrindu pagal Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio
apskaičiavimo tvarką nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas
pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti pagal Įstatymo nustatytas sąlygas (socialinio būsto kategorijai nepriskiriamos tarnybinės gyvenamosios patalpos,
bendrabučiai, nakvynės namai, gydymo ar globos (rūpybos) gyvenamosios patalpos).
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas pateikia tik dvi žodžio „rezervinis (-ė)“ reikšmes, tai
– „lėšos“ ir „pulko dalys“. Galiojantys teisės aktai taip pat nenumato tokios savivaldybės
gyvenamųjų patalpų rūšies kaip rezervinės gyvenamosios patalpos. Atsakovas 2009 m.
gegužės 8 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos aiškinamajame rašte rajono
tarybos sprendimo projektui „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodė, kad sprendimo tikslas – patvirtinti savivaldybės
socialinio būsto nuomos tvarką, todėl teismas sutiko su pareiškėjo teigimu, jog Apraše
rezervinėmis vadinamos savivaldybės gyvenamosios patalpos tai – savivaldybės socialinis būstas, kuris turi būti nuomojamas Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo nustatyta tvarka. Tokia
išvada taip pat buvo grindžiama ir aplinkybe, jog atsakovas nepateikė duomenų, įrodančių, kad yra patvirtinta kita savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarka. Teismas
nurodė, jog Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8 bei 11 straipsniuose yra reglamentuota socialinio
būsto nuomos tvarka ir sąlygos. Įstatymo 11 straipsnio 6 dalis nustato pareigą savivaldybės tarybai pasitvirtinti tvarką, pagal kurią savivaldybės gyvenamosios patalpos
galėtų būti nuomojamos ir neįrašytoms į Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus
sąrašus šeimoms ir asmenims, konkrečiais 11 straipsnio 6 dalyje išvardytais atvejais,
t. y. šeimoms ir asmenims, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių stiprių vėjų ar kitų
nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje
nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto, šeimoms, auginančioms penkis ir
daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat
vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims. Įstatyme pateikiamas išimčių sąrašas
yra baigtinis.
Nurodė, jog Aprašo 4.1 punkte nurodyta, kad savivaldybės rezervinės gyvenamosios patalpos – tai savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos
(gyvenamoji patalpa iš vieno ar kelių kambarių ir su ja susijusios pagalbinės patalpos),
kurios skirtos šeimoms ir asmenims, netekusiems būsto dėl gaisro, potvynio, stiprių
vėjų ir kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, taip pat specialistams (asmenims ir šeimoms), atvykstantiems dirbti ir gyventi į Ukmergės rajoną iš kitų savivaldybių laikinam apgyvendinimui, taip pat laikinai apgyvendinti šeimas ir asmenis
atliekant gyvenamųjų patalpų kapitalinį remontą, juos rekonstruojant, modernizuojant
ir panašiais atvejais. Aprašo 5 punkte nustatyta, jog teisę išsinuomoti savivaldybės rezervines gyvenamąsias patalpas (butus ir kambarius) turi neįrašytos į Apraše nurodytus
sąrašus šeimos ir asmenys: 5.1 netekę būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo
žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto; 5.2 šeimoje smurtą patiriantys asmenys
su vaikais, kol bus išspręsti ištuokos bei nuolatinės gyvenamosios vietos klausimai; 5.3
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savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai, kol bus išnuomota kita tinkamai įrengta gyvenamoji patalpa, jeigu: 5.3.1 namas, kuriame yra gyvenamoji patalpa, turi būti
nugriautas; 5.3.2 gyvenamoji patalpa neišlieka po kapitalinio remonto, rekonstrukcijos
ir perplanavimo; 5.3.3 gyvenamosios patalpos pertvarkomos į kitos paskirties patalpas;
5.4 esant būtinybei, specialistai, atvykstantys dirbti ir gyventi į Ukmergės rajoną iš kitų
savivaldybių. Aprašo 6 punkte nustatyta, jog asmenys ar šeimos, netekę būsto dėl gaisrų,
potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, šeimoje
smurtą patiriantys asmenys su vaikais bei pageidaujantys išsinuomoti savivaldybės rezervinę gyvenamąją patalpą, turi pateikti rašytinį prašymą savivaldybės administracijos
savivaldybės ūkio skyriui; Aprašo 7.1 punkte nustatyta, kad kartu su prašymu pateikiami dokumentai, patvirtinantys faktą, jog asmuo ar šeima nukentėjo dėl gaisrų, potvynių,
stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių arba nukentėjo dėl
smurto šeimoje.
Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 7-7 „Dėl
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio
pakeitimo“ nusprendė iš dalies pakeisti Aprašo 9 punktą ir jį išdėstyti taip: „Sprendimą
išnuomoti savivaldybės rezervines gyvenamąsias patalpas 5.4 punkte įvardintiems asmenims priima savivaldybės Taryba. Išnuomojant savivaldybės rezervines gyvenamąsias patalpas 5.4 punkte įvardintiems asmenims, pirmenybė teikiama specialistams, atvykstantiems dirbti pagrindinėje darbovietėje visu etatu į įstaigas ir organizacijas, kurių
steigėja yra Ukmergės rajono savivaldybė. Taip pat Savivaldybės rezervinės gyvenamosios patalpos gali būti nuomojamos atvykstantiems iš kitų savivaldybių dirbti specialistams, teikiantiems viešąsias paslaugas“. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m.
gegužės 28 d. taip pat priėmė sprendimą Nr. 7-130 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės
gyvenamojo būsto fondo priskyrimo atitinkamiems fondams tvarkos aprašo ir savivaldybės specialiųjų gyvenamųjų patalpų fondui priskirtų gyvenamųjų patalpų sąrašo
patvirtinimo“, kuriuo patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto fondo priskyrimo atitinkamiems fondams tvarkos aprašą, kurio 18 punkte numatyta, jog
savivaldybės taryba savo sprendimu gali sudaryti savivaldybės rezervinių gyvenamųjų
patalpų fondą. Šio fondo gyvenamosios patalpos gali būti išnuomotos šeimoms ir asmenims, netekusiems būsto dėl gaisro, potvynio, stiprių vėjų ir kitų nuo žmogaus valios
nepriklausančių aplinkybių, laikinam apgyvendinimui, taip pat laikinai apgyvendinti
šeimas ir asmenis atliekant gyvenamųjų patalpų kapitalinį remontą, juos rekonstruojant, modernizuojant, fondą; 20 punkte nurodyta, jog rezervinės gyvenamosios patalpos
išnuomojamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gautus
piliečių prašymus, taip pat patvirtino savivaldybės specialiųjų gyvenamųjų patalpų fondui priskirtų gyvenamųjų patalpų sąrašą. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009
m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 7-215 „Dėl butų priskyrimo savivaldybės rezervinių
gyvenamųjų patalpų fondui“ patvirtino Savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų
fondui priskirtų gyvenamųjų patalpų sąrašą. Nurodė, jog CK 6.618 straipsnis apibrėžia
tarnybinių gyvenamųjų patalpų teisinis statusą, o CK 6.619 straipsnis – tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo ir naudojimo tvarką. CK 6.619 straipsnio 1 dalis nustato,
kad sprendimą suteikti tarnybinę gyvenamąją patalpą priima: valstybės valdžios ar valdymo institucijos įgaliotas asmuo, savivaldybės vykdomoji institucija, juridinio asmens
valdymo organas. Remiantis šiuo sprendimu, sudaroma tarnybinės gyvenamosios pa148
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talpos nuomos sutartis. Sudarant tokią sutartį, laikomasi CK nustatytos gyvenamosios
patalpos nuomos sutarties sudarymo tvarkos, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Pagal CK
6.619 straipsnio 2 dalį tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarką
nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs nurodytus teisės aktus bei skundžiamą
Aprašą, darė išvadas, kad Aprašo 4.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6, 7.1 punktuose reglamentuoti
atvejai neatitinka Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, kai savivaldybės gyvenamosios patalpos (socialinis būstas) galėtų būti išnuomojamos šeimoms ir asmenims,
neįrašytiems į atitinkamus asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus, Aprašo 9
punktas (papildytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 7-7), ta apimtimi, kuria nustatyta, kad sprendimą išnuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas priima savivaldybės taryba, prieštarauja Valstybės paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11
straipsnio 3 daliai, jog tokius sprendimus priima savivaldybės vykdomoji institucija,
ta apimtimi, kuria numatyta galimybė savivaldybės socialinį būstą nuomoti atvykstantiems specialistams, prieštarauja Įstatymo 11 straipsnio 6 daliai.
Teismas taip pat nurodė, jog Aprašo 5.4 bei 9 punktai yra nesuderinami su CK 6.618
ir 6.619 straipsniais, nes pastarųjų straipsnių nuostatos reglamentuoja, kad savivaldybės
specialistams gali būti suteikiamos ne bet kokios savivaldybės gyvenamosios patalpos,
o tik tarnybinės, be to, tarnybinės gyvenamosios patalpos gali būti skiriamos tik tokiems specialistams, kurių darbdavys yra savivaldybės institucijos, ir tik savivaldybės
vykdomosios institucijos sprendimu. Be to, Aprašo 5.2 punkte nurodytoms šeimoms
gyvenamosios patalpos skiriamos ne iš socialinio būsto fondo, nes Lietuvos Respublikos
socialinių paslaugų įstatymo bei jį detalizuojančių poįstatyminių aktų, o ne Valstybės
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pagrindu yra sprendžiami nuolatinės gyvenamosios vietos klausimai
smurtą patiriančių asmenų su vaikais šeimose, kol bus išspręsta dėl ištuokos. Pažymėjo,
jog vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 81 straipsnio 4 punktu, valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas,
naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis taip pat ir viešosios teisės principu, kad
sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir
būdais. Taigi teisės aktai nesuteikia savivaldybės tarybai neribotos teisės disponuoti turtu, kadangi pastaroji savivaldybės nuosavybės teise priklausančiu turtu gali disponuoti
tik laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Remdamasis tuo, pirmosios instancijos pripažino, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Sprendimu patvirtinto Aprašo 4.1,
5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6 ir 7.1 punktai, ta apimtimi, kuria išplečiamas Valstybės paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme numatytas baigtinis išimčių sąrašas, pagal kurį savivaldybės gyvenamosios patalpos gali būti išnuomojamos šeimoms ir asmenims, neįrašytiems į asmenų, turinčių teisę
į socialinį būstą, sąrašus, prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 6 bei 7 dalims,
8 straipsniui bei 11 straipsnio 6 daliai, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 4 punktui ir laikė juos panaikintais; Aprašo 5.1, 6, 7.1 punktai, ta apimtimi, kuria nenustatyta, kad savivaldybės gyvenamosios
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patalpos išnuomojamos ir šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, šeimoms,
kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią
turintiems asmenims, prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 daliai; Aprašo 9 punktas, ta apimtimi, kuria išplečiama savivaldybės tarybos kompetencija, priimant
sprendimus išnuomoti socialinį būstą, prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio
3 daliai ir laikė jį panaikintu; Aprašo 5.4 punktas prieštarauja CK 6.618 straipsniui ir
laikė jį panaikintu.
III.
Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės taryba apeliaciniu skundu (b. l. 92–94)
prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pripažinti, kad Ukmergės
rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas
Savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų tvarkos aprašas yra teisėtas ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
Apeliaciniame skunde nurodoma, jog Sprendime yra nurodyta, kad Aprašas parengtas vadovaujantis CK, Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymu ir Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu.
Teismas formaliai vertino Aprašo normų atitikimą minėtiems teisės aktams ir neįžvelgė
galimybės, kad savivaldybės taryba galėjo vadovautis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių turto valdymą ir naudojimą, t. y. Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu. Pažymi, jog tai, kad Sprendime nepaminėti visi teisės aktai, kuriais buvo vadovautasi, negali daryti Aprašo negaliojančiu.
Mano, jog aplinkybė, kad kai kurie Aprašo punktai neatitinka Apraše išvardytų teisės
aktų normų taip pat negali turėti lemiamos reikšmės pripažįstant Aprašą negaliojančiu,
jeigu tie punktai atitinka kitą galiojantį įstatymą ir savivaldybės taryba turi teisę ir kompetenciją juo vadovautis. Teismas neįvertino to, kad savivaldybės taryba nelaikė Apraše
nurodytų patalpų socialiniu būstu, todėl taikė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 dalį. Pažymi, jog Vietos savivaldos įstatymas nurodo, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba
– turi ne tik vietos valdžios, bet ir viešojo administravimo teises ir pareigas, todėl turi
teisę ir pareigą priimti sprendimus, kurie, jos manymu, yra reikšmingi ir svarbūs savivaldybės gyventojų poreikiams tenkinti.
Atsakovas nurodo, jog teismo įpareigojimas paskelbti leidiniuose „Valstybės žinios“
ir „Ukmergės žinios“ įsigaliojusį teismo sprendimą yra nepagrįstas ir neproporcingas.
Sprendimo tekstas yra išdėstytas dvylikoje lapų. Atsakovui neaišku, kodėl teismas pasirinko vieną iš rajoninės spaudos leidinių „Ukmergės žinios“ ir ignoravo leidinį „Gimtoji
žemė“. Rajoninę spaudą paprastai skaito gyventojai, iš kurių vos keletas turi tinkamą pasiruošimą skaityti teismo dokumentus, todėl numanomas tikslas informuoti kuo daugiau
rajono gyventojų apie priimtą sprendimą skelbiant visą jo tekstą, yra netikslingas ir nepasieks laukiamų rezultatų, o savivaldybė patirs neproporcingai dideles išlaidas vykdydama
šį teismo įpareigojimą. Mano, kad reikalavimas skelbti visą sprendimo tekstą „Valstybės
žiniose“ taip pat yra perteklinis, nes užtektų tik paskelbti rezoliucinę sprendimo dalį.
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Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu į apeliacinį skundą
(b. l. 102–103) prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą
palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog teismas pagrįstai nurodė, kad teisės aktai nesuteikia savivaldybės tarybai neribotos teisės disponuoti turtu,
kadangi pastaroji savivaldybės nuosavybės teise priklausančiu turtu gali disponuoti tik
laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Pažymi, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešojo administravimo subjekto priimto
administracinio akto teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas taikant įgalinimų ribų
kriterijų. Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie
jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų
kompetencijos aiškinimas yra negalimas.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Byloje nagrinėjamas norminio administracinio akto teisėtumo klausimas. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje inicijavo administracinę bylą, prašydamas:
1) ištirti, ar Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtinto Savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos
aprašo (toliau – ir Aprašas) 4.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6 ir 7.1 punktai, ta apimtimi, kuria
išplečiamas įstatyme numatytas baigtinis išimčių sąrašas, pagal kurį savivaldybės gyvenamosios patalpos gali būti išnuomojamos šeimoms ir asmenims, neįrašytiems į asmenų,
turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus, neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatymo (toliau – ir Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams
namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas, Įstatymas) 2 straipsnio 6 bei 7 dalims, 8
straipsniui bei 11 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – ir Valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas) 81 straipsnio 4 punktui;
2) ištirti, ar Aprašo 5.1, 6, 7.1 punktai, ta apimtimi, kuria nenumato, jog savivaldybės
gyvenamosios patalpos išnuomojamos ir šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims, neprieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 daliai;
3) ištirti, ar Aprašo 9 punktas, ta apimtimi, kuria išplečiama savivaldybės tarybos
kompetencija, priimant sprendimus išnuomoti socialinį būstą, neprieštarauja Valstybės
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 3 daliai;
4) ištirti, ar Aprašo 5.4 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.618 straipsniui.
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Pažymėtina, jog Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Aprašą (b. l. 8, 52, 9–11, 53–55). Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių
gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo paskelbtas 2009 m.
birželio 2 d. laikraštyje „Ukmergės žinios“ Nr. 41 (b. l. 44–45). 2010 m. sausio 28 d.
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ Nr. 7-7 buvo
pakeistas Aprašo 9 punktas (b. l. 43).
Teisėjų kolegija nurodo, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110 straipsnio 2 dalį, pareiškėjas yra subjektas, turintis
teisę kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti savivaldybių administravimo subjekto priimtų norminių administracinių aktų atitiktį įstatymams, Vyriausybės norminiams aktams. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 13 dalies nuostatas norminis administracinis aktas yra vienas 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. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d.
sprendimu Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Aprašas 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 pripažintinas norminiu teisės aktu ABTĮ prasme.
Be to, pažymėtina, jog byloje nekyla ginčo dėl Aprašo ar jo atskirų nuostatų norminio
pobūdžio, todėl teisėjų kolegija šiuo aspektu atskirai nepasisako. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, atitinkamų Aprašo nuostatų teisėtumas gali būti tiriamas ABTĮ II
skyriaus šešioliktojo skirsnio nustatyta tvarka.
Dėl Aprašo 4.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6 ir 7.1 punktų atitikimo aukštesnės galios teisės
aktams
Teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėjas pareiškime nurodė, kad, jo manymu, Aprašo
4.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6 ir 7.1 punktai prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio
6 bei 7 dalims, 8 straipsniui bei 11 straipsnio 6 daliai, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 4 punktui. Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, jog nurodyti Aprašo punktai, ta apimtimi, kuria
išplečiamas Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatyme numatytas baigtinis išimčių sąrašas, pagal kurį savivaldybės gyvenamosios patalpos gali būti išnuomojamos šeimoms ir asmenims, neįrašytiems į asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus, prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatymo 2 straipsnio 6 bei 7 dalims, 8 straipsniui bei 11 straipsnio 6 daliai, Valstybės
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ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 4
punktui. Šiuo požiūriu įvertinusi ginčijamas Aprašo nuostatuose įtvirtintas teisės normas teisėjų kolegija tokiai teismo išvadai iš esmės pritaria.
Pirmiausiai pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir
Konstitucinis Teismas), aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros procese, yra pabrėžęs, jog 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. nutarimas, 2006 m. sausio 16 d. nutarimas). Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas savo praktikoje taip pat ne kartą yra pabrėžęs 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, 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
I444-4/2008, 2011 m. gegužės 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-14/2011).
Taip pat savo veikloje institucijos turi vadovautis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – ir VAĮ), kurio 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas (2008 m. spalio 6 d.
redakcija Nr. X-1743, galiojusi Aprašo priėmimo metu) nustatė, jog vienas iš demokratinio
valstybės administravimo principų, kuriais vadovaujasi viešojo administravimo subjektai
savo veikloje, yra įstatymo viršenybės principas, reiškiantis kad viešojo administravimo
subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla
atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Šiuo metu
galiojančios redakcijos VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įstatymo viršenybės principas
apibrėžtas iš esmės analogiškai. Pažymėtina, jog būtinybė paisyti aukštesnės galios teisės
aktuose nustatytos kompetencijos ribų detalizuota ir kitose nuostatose, pavyzdžiui, jau
minėto VAĮ (2008 m. spalio 6 d. redakcija Nr. X-1743, galiojusi Aprašo priėmimo metu) 6
straipsnio 2 dalis nustatė, jog norminius administracinius aktus turi teisę leisti tik viešojo
administravimo institucijos, turinčios įstatymų nustatytus įgaliojimus.
Be to, pabrėžtina, kad Konstitucinis Teismas yra ne kartą 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., 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai).
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. 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. nutarimai).
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Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (2010 m. spalio 12 d. redakcija Nr. XI-1053) 2 straipsnio 7 dalį socialinis būstas – nekomerciniu pagrindu, pagal
Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms
apgyvendinti pagal šio įstatymo nustatytas sąlygas (socialinio būsto kategorijai nepriskiriamos tarnybinės gyvenamosios patalpos, bendrabučiai, nakvynės namai, gydymo
ar globos (rūpybos) gyvenamosios patalpos). Byloje vertinamas Aprašas reglamentuoja
savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarką. Pažymėtina, jog Aprašas
yra poįstatyminis teisės aktas ir jo nuostatos negali konkuruoti su įstatymų nuostatomis, t. y. nustatyti kitokį negu yra įstatymų nustatytas teisinių santykių reglamentavimą.
Aprašo 4.1 punktas įtvirtina savivaldybės rezervinės gyvenamosios patalpos sąvoką, pagal kurią rezervinės savivaldybės gyvenamosios patalpos – tai savivaldybei nuosavybės
teise priklausančios gyvenamosios patalpos (gyvenamoji patalpa iš vieno ar kelių kambarių ir su ja susijusios pagalbinės patalpos), kurios skirtos šeimoms ir asmenims, netekusiems būsto dėl gaisro, potvynio, stiprių vėjų ir kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, taip pat specialistams (asmenims ir šeimoms), atvykstantiems dirbti
ir gyventi į Ukmergės rajoną iš kitų savivaldybių laikinam apgyvendinimui, taip pat
laikinai apgyvendinti šeimas ir asmenis atliekant gyvenamųjų patalpų kapitalinį remontą, juos rekonstruojant, modernizuojant ir panašiais atvejais. Teisėjų kolegija pažymi,
jog teisės akto priėmimo tikslai gali būti nustatomi atsižvelgiant į teisės akto preambulę,
į jo aiškinamąjį raštą ar tiesiog gali būti numanomi iš paties teisės akto nuostatų. Šiuo
atveju Aprašo 2009 m. gegužės 8 d. aiškinamajame rašte nurodyta, kad Aprašo tikslas
– patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarką, Aprašas
parengtas vadovaujantis Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, pažymima, jog 2008 m. spalio 18 d.
įsigaliojo Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pakeitimai ir atsirado galimybė savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka išnuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas į sąrašus neįrašytiems
asmenims ir šeimoms, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo
žmogaus nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikoje neturi kito tinkamo
gyventi būsto (b. l. 12). Atsižvelgusi į Aprašo 2009 m. gegužės 8 d. aiškinamajame rašte
nurodytą teisės akto leidėjo ketinimą ir aiškinant Aprašą šio teisės akto leidėjo ketinimo
aspektu, įvertinusi tai, kad teisės aktai neįtvirtina tokios atskiros kategorijos kaip savivaldybės rezervinės patalpos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2010 m.
lapkričio 25 d. redakcija Nr. XI-1174) (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 6 straipsnio 15 punktas kaip vieną iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų nurodo savivaldybės
socialinio būsto fondo sudarymą, remontą, socialinio būsto nuomą, taip pat atsižvelgusi
į Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymo pateiktą socialinio būsto sąvoką, pagal kurią šiai kategorijai
yra priskiriamos nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, išskyrus tarnybines
gyvenamąsias patalpas, bendrabučius, nakvynės namus, gydymo ar globos (rūpybos)
gyvenamąsias patalpas, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pagrįstai pirmosios instancijos
teismas nurodė, kad Apraše rezervinėmis vadinamos savivaldybės gyvenamosios patalpos tai – savivaldybės socialinis būstas, kuris turi būti nuomojamas Valstybės paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įsta154
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tymo nustatyta tvarka. Remiantis tuo, turi būti sprendžiama, ar prašomos ištirti Aprašo
nuostatos neprieštarauja nurodytų įstatymų nuostatoms.
Pažymėtina, jog Aprašo 5 punkte nustatyta, kad teisę išsinuomoti savivaldybės rezervines gyvenamąsias patalpas (butus ir kambarius) turi neįrašytos į Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos apraše nurodytus sąrašus šeimos ir asmenys: 5.2 šeimoje
smurtą patiriantys asmenys su vaikais, kol bus išspręsti ištuokos bei nuolatinės gyvenamosios vietos klausimai; 5.3 savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai, kol bus išnuomota kita tinkamai įrengta gyvenamoji patalpa, jeigu: 5.3.1 namas, kuriame yra gyvenamoji patalpa, turi būti nugriautas; 5.3.2 gyvenamoji patalpa neišlieka po kapitalinio
remonto, rekonstrukcijos ir perplanavimo; 5.3.3 gyvenamosios patalpos pertvarkomos į
kitos paskirties patalpas; 5.4 esant būtinybei, specialistai, atvykstantys dirbti ir gyventi į
Ukmergės rajoną iš kitų savivaldybių. Aprašo 6 punktas numato, jog asmenys ar šeimos,
netekę būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, šeimoje smurtą patiriantys asmenys su vaikais bei pageidaujantys
išsinuomoti savivaldybės rezervinę patalpą turi pateikti rašytinį prašymą savivaldybės
administracijos Savivaldybės administracijos ūkiui. Aprašo 7.1 punktas nustato, kad
kartu su prašymu dėl būsto turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys faktą, jog
asmuo ar šeima nukentėjo dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios
nepriklausančių aplinkybių arba nukentėjo nuo smurto šeimoje.
Šiuo atveju pažymėtina, jog Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 dalis numato
pareigą savivaldybės tarybai pasitvirtinti tvarką, pagal kurią savivaldybės gyvenamosios
patalpos galėtų būti nuomojamos ir neįrašytoms į šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalies
nurodytus sąrašus šeimoms ir asmenims. Tačiau ta pati dalis numato ir baigtinį sąrašą
atvejų, kai asmenims gali būti išnuomojamos tokios patalpos, t. y. šeimoms ir asmenims,
netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi
kito tinkamo gyventi būsto, šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo
negalią turintiems asmenims. Kitų asmenų kategorijų asmenų šis įstatymas nenumato ir
nesuteikia savivaldybės tarybai teisės nustatyti tvarkos, pagal kurią savivaldybės gyvenamosios patalpos būtų išnuomotos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme nenumatytiems asmenims.
Pažymėtina, jog Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 dalis expressis verbis nenumato, kad nurodytai asmenų kategorijai išnuomojamas būstas yra būtent savivaldybės
socialinis būstas, tačiau, vertinant Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo nuostatas sistemiškai, atsižvelgiant į šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, numatančią, kad savivaldybės socialinis
būstas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal šio straipsnio 2 dalis nurodytus sąrašus,
išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus, darytina išvada, jog šio įstatymo 6
dalyje nurodytiems asmenims yra suteikiamas būtent socialinis būstas. Todėl Aprašo
4.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6, 7.1 punktai, ta apimtimi, kuria išplečiamas Valstybės paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme numatytas baigtinis išimčių sąrašas, pagal kurį savivaldybės gyvenamosios patalpos gali būti išnuomojamos šeimoms ir asmenims, neįrašytiems į asmenų, turinčių teisę
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į socialinį būstą, sąrašus, prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 6 bei 7 dalims,
įtvirtinančioms savivaldybės socialinio būsto fondo, socialinio būsto sąvokas, 8 straipsniui, numatančiam asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, kategorijas, 11 straipsnio
6 daliai.
Teisėjų kolegija nurodo, jog Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. redakcija Nr. XI-1258 2010 m.
gruodžio 23 d. Žin., 2010, Nr. 158-8020) 81 straipsnio 4 punktas numato, kad savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis viešosios
teisės principu, kuris reiškia, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti
sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių
turtu, nustatytais atvejais ir būdais. Šiuo atveju, kaip jau buvo minėta, specialus savivaldybių socialinio būsto nuomos sąlygas ir tvarką reglamentuojantis įstatymas – Valstybės
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas – nenumato, kad socialinis būstas galėtų būti suteikiamas Aprašo 4.1,
5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6 ir 7.1 punktuose įvardintiems subjektams, todėl atitinkamai darytina išvada, kad pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Aprašo 4.1, 5.2,
5.3.1-5.3.3, 5.4, 6 ir 7.1 punktai prieštarauja Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 4 punktui.
Dėl Aprašo 5.1, 6, 7.1 punktų atitikimo Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymui
Teisėjų kolegija nurodo, jog Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje yra
expressis verbis nurodyta, kad savivaldybės gyvenamosios patalpos savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka išnuomojamos ir neįrašytoms į šio straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus šeimoms ir asmenims, inter alia šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir
šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo
negalią turintiems asmenims. Aprašo 5.1, 6, 7.1 punktuose tokios asmenų kategorijos,
turinčios teisę į socialinio būsto nuomą, nėra nurodytos. Taigi atsakovas priimdamas
Aprašo nurodytus punktus nepagrįstai susiaurino Valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 dalies teisinį reguliavimą. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad pagrįstai pirmosios
instancijos teismas pažymėjo, kad Aprašo 5.1, 6, 7.1 punktai ta apimtimi, kuria nenumato, jog savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomojamos ir šeimoms, auginančioms
penkis ir daugiau vaikų, šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų,
taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims, prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatymo 11 straipsnio 6 daliai.
Teisėjų kolegija nurodo, jog ABTĮ 86 straipsnio 1 dalis numato, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. Pagal ABTĮ 87 straipsnio 4 dalį teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodomos teismo nustatytos aplinkybės, įrodymai, kuriais
grindžiamos teismo išvados, argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus, įstatymai, kuriais teismas vadovavosi, nuorodos į konkrečias normas, kurios buvo
taikomos.
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Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje konstatavo, kad
Aprašo 5.1, 6, 7.1 punktai, ta apimtimi, kuria nenustatyta, kad savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomojamos ir šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų,
šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims, prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 daliai. Tačiau teismas išsamiai neargumentavo, kodėl skundžiami Aprašo punktai
prieštarauja minėtam teisės aktui. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija daro išvadą, kad
naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą šioje dalyje dėl Aprašo 5.1, 6, 7.1 punktų teisėtumo dėl to, jog teismas išsamiai neargumentavo savo priimto sprendimo nėra
pagrindo, kadangi ginčas šioje skundo dalyje išspręstas iš esmės teisingai.
Dėl Aprašo 5.4 ir 9 punktų atitikimo aukštesnės galios teisės aktams
Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Aprašo 5.4 punktas,
numatantis, kad teisę išsinuomoti savivaldybės rezervines gyvenamąsias patalpas turi
neįrašytos į Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos apraše nurodytus sąrašus
šeimos ir asmenys, esant būtinybei specialistai, atvykstantys dirbti ir gyventi į Ukmergės
rajoną iš kitų savivaldybių, prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.618
straipsniui. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka.
Pabrėžtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (2010 m. gruodžio 23 d. redakcija Nr. XI-1254 2010 m. gruodžio 23 d. Žin., 2011, Nr. 1-2) (toliau – ir CK) 6.618
straipsnio 1 dalis numato, kad tarnybines gyvenamąsias patalpas darbdavys skiria apgyvendinti darbuotojams (tarnautojams), atsižvelgdamas į jų darbo (tarnybos) pobūdį
ar įstatymų nustatytas sąlygas, tokiam laikotarpiui, kol nepasikeičia jų darbo (tarnybos)
pobūdis arba kol nenutrūksta darbo (tarnybos) santykiai su darbdaviu, arba kol neišnyksta įstatymų nustatytos sąlygos. Gyvenamosios patalpos prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų priskiriamos (išbraukiamos) ir darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos
tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašai nustatomi valstybės valdžios ar
valdymo institucijos, savivaldybės tarybos, juridinio asmens valdymo organo sprendimu (CK 6.618 str. 2 d.). Valstybės valdžios ar valdymo institucijos, savivaldybės tarybos,
juridiniai asmenys prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų priskiria tik patuštintas jiems
nuosavybės (patikėjimo) teise priklausančias gyvenamąsias patalpas (CK 6.618 str. 3 d.).
CK 6.619 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, kad sprendimą suteikti tarnybinę gyvenamąją
patalpą priima: valstybės valdžios ar valdymo institucijos įgaliotas asmuo, savivaldybės
vykdomoji institucija, juridinio asmens valdymo organas. CK 6.619 straipsnio 2 dalis
numato, jog tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Tarnybinėmis gyvenamosiomis patalpomis naudojamasi laikantis CK 6.581-6.587, 6.590 straipsnio 1 dalyje, 6.605 ir 6.606 straipsniuose
nustatytų gyvenamosios patalpos nuomos sutarties taisyklių (CK 6.619 str. 2 d.). Teisėjų
kolegija nurodo, jog šių teisės normų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad esant
būtinybei specialistams, atvykstantiems dirbti ir gyventi į Ukmergės rajoną iš kitų savivaldybių, gali būti suteikiami tik įstatyme įvardintos kategorijos gyvenamieji būstai,
t. y. tarnybinės gyvenamosios patalpos. Tarnybinės gyvenamosios patalpos gali būti suteikiamos tik įstatymų nustatyta tvarka: šiuo atveju darbuotojams (tarnautojams), kai
darbdavys yra savivaldybės institucijos, įstatymo nustatytam laikotarpiui ir tokį spren157
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dimą gali priimti tik savivaldybės vykdomoji institucija. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog Aprašo
5.4 punktas yra nesuderinamas su CK 6.618 straipsniu.
Teisėjų kolegija nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Aprašo
9 punktas, ta apimtimi, kuria išplečiama savivaldybės tarybos kompetencija, priimant
sprendimus išnuomoti socialinį būstą, prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio
3 daliai. Su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis apeliacinės instancijos teismas nesutinka.
Pabrėžtina, jog Aprašo 9 punktas, pakeistas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 7-7 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, numato, kad sprendimą
išnuomoti savivaldybės rezervines gyvenamąsias patalpas 5.4 punkte įvardintiems asmenims priima savivaldybės taryba. Išnuomojant savivaldybės rezervines gyvenamąsias
patalpas 5.4 punkte įvardintiems asmenims, pirmenybė teikiama specialistams, atvykstantiems dirbti pagrindinėje darbovietėje visu etatu į įstaigas ir organizacijas, kurių steigėja yra Ukmergės rajono savivaldybė. Taip pat savivaldybės rezervinės gyvenamosios
patalpos gali būti nuomojamos atvykstantiems iš kitų savivaldybių dirbti specialistams,
teikiantiems viešąsias paslaugas (b. l. 43). Teisėjų kolegija nurodo, jog šis Aprašo punktas
negali būti vertinamas atsietai nuo Aprašo 5.4 punkto. Valstybės paramos būstui įsigyti
ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje yra apibrėžta šio įstatymo taikymo sritis ir numatyta, kad įstatymas nustato
valstybės paramos, teikiamos fiziniams asmenims (šeimoms), turintiems (turinčioms)
nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, būstui pirkti, statyti (rekonstruoti)
(toliau – įsigyti), daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) ir savivaldybių socialinio būsto fondui sudaryti, formas, sąlygas ir tvarką, taip pat savivaldybių socialinio
būsto nuomos sąlygas ir tvarką, o šio įstatymo 2 straipsnio 7 dalis imperatyviai numato,
kad socialinio būsto kategorijai nepriskiriamos tarnybinės gyvenamosios patalpos. Remiantis tuo, jog pagal 5.4 punktą esant būtinybei specialistams, atvykstantiems dirbti ir
gyventi į Ukmergės rajoną iš kitų savivaldybių, gali būti suteikiamos tik tarnybinės gyvenamosios patalpos, o ne socialinis būstas, darytina išvada, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
netaikytinas sprendžiant klausimą dėl subjekto įgalioto priimti sprendimą išnuomoti
būstą Aprašo 5.4 punkto atveju, todėl nėra pagrindo Aprašo 9 punktą, ta apimtimi, kuria
išplečiama savivaldybės tarybos kompetencija, priimant sprendimus išnuomoti socialinį būstą, pripažinti prieštaraujančiu Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 3 daliai.
Dėl atsakovo argumentų, kad rezervinės gyvenamosios patalpos nėra savivaldybės socialinis būstas
Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju atsakovas nurodo, kad savivaldybės
rezervinės gyvenamosios patalpos nėra socialinis būstas, kad tai yra atskira kategorija
gyvenamųjų būstų, kurią savivaldybė, vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, nustatė. Teisėjų
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kolegija nurodo, jog nors Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 dalis numato, kad savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, ši
įstatymo nuostata turi būti vertinama viso įstatymo kontekste, atsižvelgiant į nustatytą
teisinį reguliavimą, o ne atsietai. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnis įtvirtina, jog savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto savininko funkcijas, remdamasi įstatymais, įgyvendina savivaldybės taryba, tačiau pažymėtina, kad tai nesuteikia savivaldybės tarybai neribotos teisės
disponuoti turtu. Šiuo turtu ji gali disponuoti tik laikydamasi įstatymų ir kitų teisės
aktų. Kaip jau buvo minėta, viešojo administravimo subjektas priimdamas norminio
pobūdžio teisės aktus turi pareigą laikytis apibrėžtų akto priėmimo procedūrų, įstatymų
jam suteiktos kompetencijos, savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo
disponuojama vadovaujantis viešosios teisės principu, kuris reiškia, kad sandoriai dėl
valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais (Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 4 p.).
Pažymėtina, jog Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 7-130 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto fondo priskyrimo
atitinkamiems fondams tvarkos aprašo ir savivaldybės specialiųjų gyvenamųjų patalpų
fondui priskirtų gyvenamųjų patalpų sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto fondo priskyrimo atitinkamiems fondams tvarkos
aprašą, kuris nustato, kad savivaldybė sudaro savivaldybės socialinio būsto fondą, specialųjį gyvenamųjų patalpų fondą ir rezervinių gyvenamųjų patalpų fondą (5 p.) (b. l. 1315). Teisėjų kolegija nurodo, kad net ir vertinant, jog rezervinės gyvenamosios patalpos
nėra savivaldybės socialinis būstas, darytina išvada, kad Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 dalis, nei kitos šio įstatymo nuostatos nei eksplicitiškai, nei implicitiškai savivaldybei įgaliojimų suformuoti
rezervinių gyvenamųjų patalpų fondą ir priimti Aprašą nesuteikė. Nagrinėjamu atveju
atsakovas nenurodė jokio kito teisės akto, numatančio rezervinių gyvenamųjų patalpų
kategoriją ir / ar suteikiančio įgaliojimus priimti savivaldybei Aprašą, reglamentuojantį
tokią gyvenamojo būsto kategoriją. Be to, Apraše yra nurodyta, kad jis yra priimtas vadovaujantis Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatymu (b. l. 52–55), kuris šiuo atveju reglamentuoja tik savivaldybės socialinio būsto, kuriam yra priskiriamos nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, išskyrus tarnybines gyvenamąsias patalpas, bendrabučius, nakvynės
namus, gydymo ar globos (rūpybos) gyvenamąsias patalpas, nuomos sąlygas ir tvarką
(Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymo 2 str. 7 d.). Remiantis išdėstytais argumentais, negalima sutikti
su atsakovo argumentais, kad jis, vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, pagrįstai priėmė
Aprašą, reglamentuojantį Ukmergės rajono savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarką.
Dėl teismo sprendimo paskelbimo spaudoje
Nagrinėjamoje byloje atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo įparei159
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gojimu paskelbti leidiniuose „Valstybės žinios“ ir „Ukmergės žinios“ įsigaliojusį teismo
sprendimą. Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai ignoravo leidinį „Gimtoji žemė“, be
to, mano, kad reikalavimas skelbti visą teismo sprendimo tekstą „Valstybės žiniose“ yra
perteklinis, nes užtektų tik paskelbti rezoliucinę sprendimo dalį (b. l. 92–94). Teisėjų
kolegija atmeta tokius atsakovo argumentus kaip nepagrįstus ir nurodo, jog 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. Teismo sprendime gali būti nurodytas ir kitas leidinys, kuriame turi būti paskelbtas
teismo sprendimas (ABTĮ 117 str. 1 d.). Šiuo atveju Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo paskelbtas 2009 m. birželio 2
d. laikraštyje „Ukmergės žinios“ Nr. 41 (b. l. 44, 45), todėl pagrįstai pirmosios instancijos
teismas įpareigojo atsakovą teismo sprendimo tekstą paskelbti laikraštyje „Ukmergės
žinios“, o ne leidinyje „Gimtoji žemė“. Taip pat pažymėtina, jog ABTĮ imperatyviai įpareigoja skelbti visą teismo sprendimą dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies)
pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo, todėl atsakovo prašymas leisti skelbti tik rezoliucinę teismo sprendimo dalį, motyvuojant neproporcingomis išlaidomis skelbiant visą
teismo sprendimą, yra nepagrįstas.
Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrįstai pirmosios instancijos teismas Aprašo 4.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 6 ir 7.1 punktus, ta apimtimi,
kuria išplečiamas Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme numatytas baigtinis išimčių sąrašas, pagal kurį
savivaldybės gyvenamosios patalpos gali būti išnuomojamos šeimoms ir asmenims, neįrašytiems į asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus, pripažino prieštaraujančiais
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 6 bei 7 dalims, 8 straipsniui bei 11 straipsnio 6
daliai, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
81 straipsnio 4 punktui; Aprašo 5.1, 6, 7.1 punktus, ta apimtimi, kuria nenustatyta, kad
savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomojamos ir šeimoms, auginančioms penkis ir
daugiau vaikų, šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims, pripažino prieštaraujančiais Valstybės
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 6 daliai; Aprašo 5.4 punktą pripažino prieštaraujančiu CK
6.618 straipsniui. Teisėjų kolegija nurodo, jog nepagrįstai pirmosios instancijos teismas
Aprašo 9 punktą, ta apimtimi, kuria išplečiama savivaldybės tarybos kompetencija, priimant sprendimus išnuomoti socialinį būstą, pripažino prieštaraujančiu Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatymo 11 straipsnio 3 daliai ir laikė jį panaikintu. Remiantis išdėstytais argumentais,
teisėjų kolegija nutaria pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kurioje teismas
konstatavo, jog Aprašo 9 punktas, ta apimtimi, kuria išplečiama savivaldybės tarybos
kompetencija, priimant sprendimus išnuomoti socialinį būstą, prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 3 daliai, pakeisti, nurodant, kad Aprašo 9 punktas, ta apimtimi,
kuria išplečiama savivaldybės tarybos kompetencija, priimant sprendimus išnuomoti
socialinį būstą, pripažinti neprieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
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ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 3 daliai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimo dalį, kuria nutarta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu
Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos
aprašo 9 punktą (pakeistą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d.
sprendimu Nr. 7-7 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d.
sprendimo Nr. 7-128 „Dėl savivaldybės rezervinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“), ta apimtimi, kuria išplečiama savivaldybės
tarybos kompetencija, priimant sprendimus išnuomoti socialinį būstą, pripažinti prieštaraujančiu Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 3 daliai ir laikyti jį panaikintu, pakeisti taip: „Aprašo 9 punktą, ta apimtimi, kuria išplečiama savivaldybės tarybos kompetencija, priimant sprendimus išnuomoti socialinį būstą, pripažinti neprieštaraujančiu
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 3 daliai“. Likusią teismo sprendimo dalį palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.14. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr.
01A-41-159 patvirtintos Savivaldybės balanse esančių gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimo tvarkos 7.1 ir 7.2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.623 straipsniui
Administracinė byla Nr. A63-1385/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01449-2011-5
Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 79.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. balandžio 2 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir
Dalios Višinskienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
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dalyvaujant pareiškėjo atstovui Justui Eimontui,
atsakovo atstovui Aivarui Daukantui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto
savivaldybės tarybai dėl norminio teisės akto ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas, Vyriausybės atstovas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu (b. l.
1–2) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba) 2003
m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-159 patvirtintos Savivaldybės balanse esančių
gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Apgyvendinimo
tvarka) 7.1 punkto dalis, kurioje nustatyta, jog patuštintos gyvenamos patalpos bendrabučiai gali būti nuomojamos „šeimoms, kuriose yra I, II grupės invalidas arba vaikas
invalidas iki 16 metų, kuriam būtina nuolatinė slauga“ ir 7.2 punktas, kuriame nustatyta,
jog patuštintos gyvenamos patalpos bendrabučiai gali būti nuomojamos „našlaičiams, I,
II grupės invalidams, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigos ir kitiems asmenims“,
atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas) 6.623
straipsnio nuostatoms; pripažinus Apgyvendinimo tvarkos 7.1 punkto dalį ir 7.2 punktą
prieštaraujančiais Civilinio kodekso 6.623 straipsnio nuostatoms – laikyti šiuos teisės
akto nuostatų punktus panaikintais.
Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (toliau – ir
Įstatymas) 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad socialinis būstas – nekomerciniu pagrindu, pagal Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką nuomojamos
savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti pagal šio įstatymo nustatytas sąlygas (socialinio būsto kategorijai
nepriskiriamos tarnybinės gyvenamosios patalpos, bendrabučiai, nakvynės namai, gydymo ar globos (rūpybos) gyvenamosios patalpos). Civilinio kodekso 6.623 straipsnio 1
dalyje nustatyta, jog darbininkus, tarnautojus, studentus, moksleivius jų darbo ar mokymosi metu galima apgyvendinti bendrabučiuose. Bendrabučiai yra specialiai pastatyti
ar šiam tikslui įrengti gyvenamieji namai. Bendrabučių suteikimo ir naudojimosi jais
tvarka nustatoma juridinių asmenų kolektyvinėse sutartyse. Organizacijose, kuriose tokia sutartis nesudaroma, ši tvarka nustatoma administracijos ir darbuotojų susitarimu, o
mokslo ir mokymo įstaigose – šių įstaigų valdymo organų sprendimu. Atsižvelgdamas į
nurodytas Įstatymo bei į Civilinio kodekso nuostatas, pareiškėjas mano, kad bendrabučiai yra darbuotojams, tarnautojams, studentams, moksleiviams apgyvendinti jų darbo
arba mokymosi laiku specialiai pastatyti arba šiam tikslui įrengti gyvenamieji namai,
todėl negali būti naudojami kaip socialinis būstas. Civilinio kodekso 6.623 straipsnyje nustatytas asmenų, galinčių apsigyventi bendrabučiuose, sąrašas yra baigtinis, todėl
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Apgyvendinimo tvarkos 7.1 ir 7.2 punktuose įtvirtinta teisė bendrabučius išnuomoti
kitiems asmenims prieštarauja aukštesnės galios teisės akto nuostatoms ir turi būti panaikinta.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir atsakovas) atsiliepimu į
pareiškėjo prašymą (b. l. 8–12) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad prašoma ištirti Apgyvendinimo tvarka nenumato, kad savivaldybės balanse esančios gyvenamosios patalpos (bendrabučiai) yra naudojamos
socialinio būsto fondo tikslais, o gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimas
nėra prilyginamas socialinio būsto suteikimui. Šį savo teiginį atsakovas grindžia Apgyvendinimo tvarkos 15 ir 19 punktų nuostatomis bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 40-581 patvirtintų Socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinio būsto skyriaus ir savivaldybės įmonės
„Vilniaus miesto būstas“ socialinio būsto nuomos ir administravimo funkcijų tvarkos
aprašo (toliau – ir Aprašas) 8.2.1 ir 8.3.3 punktais. Tiek teisiškai, tiek ir faktiškai Vilniaus
miesto savivaldybėje bendrabučiai nėra įtraukti į socialinio būsto fondą, o socialinis
būstas gyventojams nėra teikiamas gyvenamosiose patalpose (bendrabučiuose), todėl
Apgyvendinimo tvarkos 7.1 ir 7.2 punktai neprieštarauja Įstatymo nuostatoms. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju bendrabučių patalpos nebėra naudojamos pagal jų pradinę paskirtį, kuri buvo nulemta jų pastatymo metu ir nustatytos paskirties, todėl nėra
pagrindo taikyti ir Civilinio kodekso 6.623 straipsnio nuostatas. Mano, kad toks Civilinio kodekso 6.623 straipsnio nuostatų aiškinimas, kaip jas aiškina pareiškėjas, t. y., kad
bendrabučiuose gali gyventi tik darbininkai, tarnautojai, studentai, moksleiviai jų darbo
ar mokymosi metu ir bendrabučiai yra specialiai šiam tikslui įrengti gyvenamieji namai,
prieštarauja Konstitucijos 40 straipsnyje įtvirtintai teisei į nuosavybės neliečiamybę. Todėl neteisinga teigti, jog gyvenamosios patalpos (bendrabučiai) negali būti nuomojami
šeimoms, kuriose yra I, II grupės invalidas arba vaikas invalidas iki 16 metų, kuriam būtina nuolatinė slauga, našlaičiams, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigos ir kitiems
asmenims. Asmenys, siekiantys išsinuomoti bendrabučius, negali būti diskriminuojami
dėl socialinės, materialinės padėties, sveikatos būklės. Todėl pareiškėjas klaidingai aiškina teisės normas, reglamentuojančias gyvenamųjų patalpų nuomos teisinius santykius. Mano, jog pripažįstant, kad bendrabučiai yra gyvenamosios patalpos, šių patalpų
nuomos santykiams taikomas Civilinio kodekso XXXI skyrius „Gyvenamosios patalpos
nuoma“. Taigi, pagal Civilinio kodekso normų prasmę, asmenims, nesusijusiems tarnybos, mokslo, darbo santykiais, nuomojant gyvenamąsias patalpas bendrabučiuose turėtų
būti taikomos bendrosios gyvenamųjų patalpų nuomos santykius reglamentuojančios
normos. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog gyvenamoji patalpa (bendrabučiai) yra naudojami kaip socialinis būstas, o gyvenamieji namai bendrabučiai negali būti nuomojami
asmenims, kurie nėra darbuotojai, tarnautojai, studentai ar moksleiviai. Nors bendrabučiai ir priskiriami prie gyvenamųjų namų, jie nėra laikomi socialiniu būstu, o savivaldybė, įgyvendindama savarankiškas funkcijas, turi teisę nustatyti jai nuosavybės teise
priklausančio materialiojo turto, taip pat ir gyvenamųjų patalpų valdymo, naudojimo,
disponavimo tvarką, kuri palengvina tokio turto racionalaus panaudojimo tvarką, užtikrina viešumą, prisideda įgyvendinant socialinės politikos problemas. Pažymėjo, jog ne
visos savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos laikomos socialiniu būstu. Šį teiginį patvirtina Įstatymo 2 straipsnis, kuriame aiškiai matyti įstatymo
leidėjo pozicija dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos nekomerciniais pagrin163
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dais, t. y. asmenims nuomojamos gyvenamosios patalpos, neatsižvelgiant į jų gaunamas
pajamas, o tai reiškia, jog gyvenamosios patalpos nuomojamos komerciniais tikslais.
Tuo tarpu socialinis būstas nuomojamas tik nekomerciniais tikslais. Tai rodo, kad įstatymų leidėjas įpareigojo savivaldybes laikyti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis galiojančiomis, nepaisant to, ar nuomininkai atitinka socialinio būsto gavėjo statusą ar ne,
o tai kartu reiškia, jog gyvenamąsias patalpas leista nuomoti komerciniais pagrindais.
Taip pat pažymėjo, jog remiantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo (toliau – ir Turto valdymo įstatymas) 81 straipsnio nuostatomis, pareiškėjo reikalavimas gyvenamąsias patalpas bendrabučius nuomoti išimtinai tarnautojams, darbuotojams, studentams ar moksleiviams (o tokių nesant, laikyti
patalpas nenaudojamas), yra nesuderinamas su įstatyme įtvirtintais visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo valdant savivaldybės turtą principais. Todėl Vyriausybės
atstovo reikalavimas apriboti savivaldybės, kaip turto savininkės, teises disponuoti jai
nuosavybės teise priklausančiu turtu, yra neteisėtas. Savivaldybės balanse esančių gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimo tvarkos nustatymas yra tiesiogiai susijęs
su tam tikros lengvatos socialinės grupės asmenims suteikimu, siekiant palengvinti naštą labiausiai pažeidžiamai visuomenės grupei apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis
iki socialinio būsto gavimo ar kitų gyvenamųjų patalpų gavimo, todėl Apgyvendinimo
tvarkos priėmimas yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 6 straipsnio 3, 12 punktuose nustatytomis
savarankiškomis savivaldybės teisėmis.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 14 d. sprendimu (b. l. 41–
47) pareiškėjo prašymą tenkino ir pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-159 patvirtintos Savivaldybės balanse
esančių gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimo tvarkos 7.1 punkto dalis,
kurioje nustatyta, jog patuštintos gyvenamos patalpos bendrabučiai gali būti nuomojamos „šeimoms, kuriose yra I, II grupės invalidas arba vaikas invalidas iki 16 metų, kuriam būtina nuolatinė slauga“ ir 7.2 punktas, kuriame nustatyta, jog patuštintos gyvenamos patalpos bendrabučiai gali būti nuomojamos „našlaičiams, I, II grupės invalidams,
asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigos ir kitiems asmenims“ prieštarauja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.623 straipsnio nuostatoms.
Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir
Konstitucinis Teismas), aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros procese, 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 reguliavimą,
kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Teismas, išanalizavęs ginčui aktualų teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, padarė išvadą, kad atsakovas Apgyvendinimo tvarkos
ginčijama 7.1 punkto dalimi ir 7.2 punktu neteisėtai nustatė tokį teisinį reglamentavimą,
164

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

kuris keičia aukštesnės galios norminiame teisės akte – Civiliniame kodekse – nustatytą teisinį reglamentavimą. Todėl teismas sutiko su Vyriausybės atstovo pozicija, kad
atsakovo patvirtintos Apgyvendinimo tvarkos 7.1 punkto dalyje ir 7.2 punkte neteisėtai
interpretuojamos ir savavališkai, viršijant viešojo administravimo subjektui suteiktus
įgaliojimus, išplečiama Civilinio kodekso 6.623 straipsnio 1 dalies nuostata. Teismas
konstatavo, kad Civilinio kodekso 6.623 straipsnio 1 dalyje nustatytas asmenų, galinčių
apsigyventi bendrabučiuose, sąrašas yra baigtinis, jame konkrečiai nurodyti asmenys,
kuriems gali būti suteikta teisė gyventi bendrabutyje. Tokiais asmenimis įvardinti: darbininkai, tarnautojai, studentai ir moksleiviai, kurie bendrabutyje gali būti apgyvendinti
jų darbo arba mokymosi laiku. Įvertinęs Civilinio kodekso 6.623 str. 1 dalies turinį ir
atsižvelgdamas į tai, jog Apgyvendinimo tvarkos aprašo 7.1 ir 7.2 punktuose atsakovas
nustatė teisę bendrabučius nuomoti šeimoms, kuriose yra I, II grupės invalidas arba
vaikas invalidas iki 16 metų, kuriam būtina nuolatinė slauga bei našlaičiams, I, II grupės
invalidams, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigos, ir kitiems asmenims, teismas
padarė išvadą, kad atsakovas, patvirtinęs ginčo nuostatas, viršijo viešojo administravimo subjektui suteiktas teises, nes žemesnės galios teisės aktu (Tarybos sprendimu)
nustatė tokį teisinį reglamentavimą, kuris keičia aukštesnės galios (Civiliniame kodekse)
nustatytą reglamentavimą. Pažymėjo, kad teismo vertinimu, ginčijami Apgyvendinimo
tvarkos 7.1 punkto dalis ir 7.2 punktas prieštarauja Civilinio kodekso 6.623 straipsnio
1 dalies nuostatai.
Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog prašoma ištirti Apgyvendinimo tvarka
nenumato, kad savivaldybės balanse esančios gyvenamosios patalpos (bendrabučiai) yra
naudojamos socialinio būsto fondo tikslais, o gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimas nėra prilyginamas socialinio būsto suteikimui, todėl Apgyvendinimo tvarkos 7.1 ir 7.2 punktai neprieštarauja Įstatymo nuostatoms. Šiuo aspektu atkreipė dėmesį
į tai, kad Vyriausybės atstovas neprašo ištirti Apgyvendinimo tvarkos 7.1 ir 7.2 punktų
atitikimo Įstatymo nuostatoms ir prašo ištirti tik šių nuostatų atitiktį Civilinio kodekso 6.623 straipsnyje įtvirtintai nuostatai. Todėl atsakovo atsiliepimo argumentai, kurie
susiję su Įstatyme įtvirtintos sąvokos „socialinis būstas“ aiškinimu, nėra niekaip susiję
su šios bylos ginčo dalyku. Nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga žodžio „bendrabutis“ reikšmė ir šio statinio tipo paskirtis, o ne sąvokos „socialinis būstas“ aiškinimas,
todėl šiuos atsakovo argumentus atmetė kaip nepagrįstus ir nesusijusius su ginčo dalyku. Įvertinęs atsakovo argumentus, kad Vyriausybės atstovo reikalavimas gyvenamąsias
patalpas bendrabučius nuomoti išimtinai tarnautojams, darbuotojams, studentams ar
moksleiviams (o tokių nesant, laikyti patalpas nenaudojamas), yra nesuderinamas su
įstatyme įtvirtintais visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo valdant savivaldybės
turtą principais, teismas konstatavo, kad racionalumo ir efektyvumo principų turi būti
laikomasi, nepažeidžiant aukštesnės galios teisės aktų, o konkrečiai šiuo atveju, Civilinio
kodekso nuostatų, nes kodekse nėra numatyta kokių nors išlygų 6.623 straipsnio 1 dalies nuostatos taikymui, t. y. nėra nukreipiama į jokius kitus teisės aktus ar jų nuostatas,
kurios gali nustatyti kitaip, nei nustato kodeksas.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu (b. l. 50–54) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. sprendimą panaikinti
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ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis
skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
1. Teismas nesiaiškino ginčo santykius reglamentuojančių teisės normų turinio, taip
pat sprendime nevertino atsakovo argumentų dėl kitų asmenų, galinčių gyventi gyvenamosiose patalpose bendrabučiuose, todėl mano, jog teismo sprendimas yra nepagrįstas
ir neteisėtas.
2. Teismas visiškai nenagrinėjo Civilinio kodekso 6.623 straipsnio normos turinio,
sistemiškai neanalizavo ir netaikė kitų Civilinio kodekso normų, reglamentuojančių civilinius nuomos santykius, nors ginčui taikytinas teisinis reguliavimas gali atsiskleisti
Civilinio kodekso 6.623 straipsnį aiškinant tik kartu su kitomis Civilinio kodekso normomis, reglamentuojančiomis nuomos santykius (Civilinio kodekso 1.9 str.). Teismas
neatsižvelgė į Civilinio kodekso 6.577 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys sudaromos remiantis savivaldybės institucijos sprendimu, nors Tarybos teisė savo sprendimu nustatyti, kam ir kokiais atvejais
gali būti išnuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, yra įtvirtinta būtent šioje
teisės normoje. Realizuodama būtent šioje teisės normoje įtvirtintą savivaldybės teisę
Taryba turėjo ir turi teisę nustatyti, kokiai asmenų kategorijai gali būti išnuomojamos
savivaldybės gyvenamosios patalpos – bendrabučiai. Teismas neįvertino Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punkto ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatų ir nepagrįstai
konstatavo, kad Taryba neturi teisės skundžiamuose punktuose nustatyti, kokiai asmenų
kategorijai ir kokiais atvejais bei sąlygomis gali būti išnuomojamos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrabučių gyvenamosios patalpos. Ginčijamos tvarkos priėmimas yra tiesiogiai susijęs su Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3, 12 punktuose
nustatytomis savarankiškomis savivaldybės teisėmis, todėl Savivaldybės balanse esančių
gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimo tvarka atsakovas įgyvendina vietos
savivaldos funkcijas, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų.
3. Teismas nevertino aplinkybės, jog gyvenamąsias patalpas bendrabučiuose nuosavybės teise valdyti gali fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, valstybė ar savivaldybė.
Tokiu atveju darytina išvada, kad bet kuris bendrabučio patalpos savininkas (ar tai būtų
fizinis, ar juridinis asmuo), vadovaujantis Civilinio kodekso 6.623 straipsniu bei pirmosios instancijos teismo argumentais, yra suvaržytas tokias patalpas nuomoti tik studentams, darbuotojams, mokiniams ir tarnautojams. Išaiškinimas, kad gyvenamosios
patalpos bendrabučiuose gali būti nuomojamos tik Civilinio kodekso 6.623 straipsnyje
nustatytai asmenų grupei, nepagrįstai riboja nuosavybės teises, kadangi gyvenamųjų
patalpų bendrabučiuose savininkas negali leisti tokiose patalpose gyventi kitiems asmenims, t. y. nuomininkams, kurie nėra studentai, moksleiviai, darbuotojai ar tarnautojai,
kadangi gyventi bendrabutyje gali tik tokie asmenys, kurie priskiriami studentų, moksleivių, darbuotojų, tarnautojų kategorijai. Pažymi, kad šiuo metu bendrabutyje gyvena
fiziniai asmenys, kuriems nuomojantis šias patalpas nėra keliamas reikalavimas būti studentu, moksleiviu, darbuotoju ar tarnautoju, todėl teismo teiginys, kad Vilniaus miesto
savivaldybė, kaip bendrabutį nuosavybės teise valdantis subjektas, turi teisę nuomoti
bendrabučio patalpas tik studentams, moksleiviams, tarnautojams ar darbuotojams yra
nepagrįstas, diskriminuojantis kito teisinio statuso savininkus ir neteisėtas.
4. Pripažįstant, jog bendrabučiai yra gyvenamosios patalpos, šių patalpų nuomos
santykiams taikomas Civilinio kodekso XXXI skyrius „Gyvenamosios patalpos nuoma“.
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Atsižvelgiant į tai, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti sudaryta tarp
skirtingų subjektų, kuriuos sieja arba nesieja kitokios rūšies teisiniai santykiai (tarnybos,
darbo, mokslo), taip pat į tai, kad nuomos sutarties šalių komercinė, profesinė veikla
yra neatsiejamai susijusi su gyvenamosios patalpos nuoma (viešbučiai, nakvynės namai,
gyvenimas gydymo ir socialinės globos institucijų patalpose), Civilinio kodekso rengėjai išskyrė ir teisinius santykius, kurie susiklosto tarp darbuotojų, tarnautojų, studentų,
moksleivių ir jiems gyvenamąsias patalpas suteikiančių juridinių asmenų, mokymo įstaigų, kitų organizacijų, kai patalpos suteikiamos specialiuose bendrabučiuose. Pažymi,
kad visi Civilinio kodekso 6.623 straipsnyje minimi asmenys, su kuriais gali būti sudaroma gyvenamosios patalpos nuomos bendrabutyje sutartis, su nuomotoju yra susiję ir kitais funkciniais (darbo, mokslo, tarnybos) ryšiais (santykiais). Todėl mano, kad
įstatymų leidėjas Civilinio kodekso 6.623 straipsnyje įtvirtinta norma siekė apibrėžti
nuomos bendrabučiuose santykius tik tarp tokių asmenų, kurie susiję tarnybos, mokslo,
darbo santykiais, tačiau nepaisant to, kad tokių asmenų sąrašas Civilinio kodekso 6.623
straipsnio 1 dalyje yra baigtinis, sistemiškai aiškinant anksčiau minėtas teisės normas
ir vadovaujantis protingumo principu, negali būti laikoma, jog bendrabučio patalpos
negali būti jo savininko sprendimu (ar juo būtų viešas juridinis asmuo, ar bet koks kitas
asmuo) nuomojamos jokių kitų kategorijų asmenims.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu į apeliacinį skundą
(b. l. 62–64) prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. Nesutinka su atsakovo argumentais, kad teismas neanalizavo Civilinio kodekso
6.623 straipsnio ir jo taikymo teismų praktikos, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą
sprendimą. Iš šios normos turinio akivaizdu, kad įstatymų leidėjas suformulavo Civilinio kodekso 6.623 straipsnyje baigtinį bendrabučių nuomininkų sąrašą ir taip pat ir
buvo nustatytas ir sąvokos „bendrabučiai“ apibrėžimas, todėl teismas negalėjo aiškinti
šių normų plečiamai ir pripažinti, kad savivaldybės taryba turi teisę numatyti, kad bendrabučių gyvenamosios patalpos gali būti nuomojamos ir kitoms, Civilinio kodekso
6.623 straipsnyje nenumatytoms asmenų kategorijoms.
2. Nesutinka su atsakovo teiginiais, jog teismas neatsižvelgė į Civilinio kodekso
6.577 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos
sutartys sudaromos remiantis savivaldybės institucijos sprendimu, nors tarybos teisė
savo sprendimu nustatyti, kam ir kokiais atvejais gali būti išnuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, yra įtvirtinta būtent šioje teisės normoje. Civilinio kodekso 6.577 straipsnio 1 dalis numato, kad sutartis dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų
nuomos gali būti sudaryta tik esant savivaldybės institucijos sprendimui sudaryti tokią
sutartį. Kita vertus, jeigu ši Civilinio kodekso norma ir suteikia savivaldybės tarybai
teisę nustatyti, kam ir kokiais atvejais gali būti nuomojamos savivaldybės gyvenamosios
patalpos, tai nereiškia, kad savivaldybės taryba, priimdama sprendimus dėl gyvenamųjų
patalpų nuomos, gali nesilaikyti teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.
3. Nesutinka su atsakovo argumentais, kad tokiu būdu bendrabučio patalpos savininkas yra suvaržytas tokias patalpas nuomoti tik studentams, darbuotojams, mokiniams ir tarnautojams ir kad tokiu būdu yra ribojamos nuosavybės teises. Civilinio
kodekso 6.623 straipsnyje įtvirtinta, kad bendrabučiai yra specialiai pastatyti ar šiam
tikslui (darbininkų, tarnautojų, studentų, moksleivių apgyvendinimui jų darbo ar mokymosi metu) įrengti gyvenamieji namai. Todėl teisės normų visumos analizė leidžia
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teigti, kad bendrabučiai yra specialios paskirties gyvenamosios patalpos, kurios įrengtos
taip, kad būtų tinkamos darbininkų, tarnautojų, studentų, moksleivių apgyvendinimui
jų darbo ar mokymosi metu, dėl to turi būti naudojamos tik jų paskirties apibrėžtam
tikslui. Šiuo atveju nuosavybės teisė yra ribojama įstatymu (Civiliniu kodeksu) ir ji yra
ribojama dėl nuosavybės objekto pobūdžio (gyvenamųjų patalpų rūšis – bendrabutis).
Remiantis įtvirtintu teisiniu reguliavimu, nurodytos patalpos nuomojamos tik Civiliniame kodekse numatytoms asmenų grupėms. Tuo atveju, jeigu gyvenamųjų patalpų
bendrabučio savininkas norėtų patalpas naudoti kitiems tikslams, jis privalėtų pakeisti
patalpų teisinę registraciją, o prireikus – ir atlikti jų rekonstrukciją. Todėl daro išvadą, kad ginčijamomis Savivaldybės balanse esančių gyvenamųjų patalpų (bendrabučių)
apgyvendinimo tvarkos nuostatomis atsakovas siekia naudoti gyvenamosios paskirties
(bendrabučių) patalpas kaip gyvenamosios paskirties (butų) patalpas, tačiau neatlikdamas šių patalpų rekonstrukcijos ir teisinės registracijos pakeitimo.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau
– ir Vyriausybės atstovas) kreipėsi į teismą su prašymu ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-159
patvirtintos Savivaldybės balanse esančių gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Apgyvendinimo tvarka) 7.1. punkto dalis, kurioje nustatyta, jog patuštintos gyvenamos patalpos bendrabučiai gali būti nuomojamos „šeimoms,
kuriose yra I, II grupės invalidas arba vaikas invalidas iki 16 metų, kuriam būtina nuolatinė slauga“ ir 7.2. punktas, kuriame nustatyta, jog patuštintos gyvenamos patalpos
bendrabučiai gali būti nuomojamos „našlaičiams, I, II grupės invalidams, asmenims,
grįžusiems iš įkalinimo įstaigos ir kitiems asmenims“, atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.623 straipsnio nuostatoms.
Prašyme nurodė, kad Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (toliau – ir
Įstatymas) 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad „Socialinis būstas – nekomerciniu pagrindu, pagal Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką nuomojamos
savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti pagal šio įstatymo nustatytas sąlygas (socialinio būsto kategorijai
nepriskiriamos tarnybinės gyvenamosios patalpos, bendrabučiai, nakvynės namai, gydymo ar globos (rūpybos) gyvenamosios patalpos)“. Civilinio kodekso 6.623 straipsnio
1 dalyje nustatyta, jog „Darbininkus, tarnautojus, studentus, moksleivius jų darbo ar
mokymosi metu galima apgyvendinti bendrabučiuose. Bendrabučiai yra specialiai pastatyti ar šiam tikslui įrengti gyvenamieji namai. Bendrabučių suteikimo ir naudojimosi
jais tvarka nustatoma juridinių asmenų kolektyvinėse sutartyse. Organizacijose, kuriose
tokia sutartis nesudaroma, ši tvarka nustatoma administracijos ir darbuotojų susitarimu, o mokslo ir mokymo įstaigose – šių įstaigų valdymo organų sprendimu“.
Atsižvelgdamas į Įstatymo 2 straipsnio 7 dalies nuostatą bei į Civilinio kodekso
6.623 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, Vyriausybės atstovas mano, kad bendrabučiai
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yra darbuotojams, tarnautojams, studentams, moksleiviams apgyvendinti jų darbo arba
mokymosi laiku specialiai pastatyti arba šiam tikslui įrengti gyvenamieji namai, todėl
negali būti naudojami kaip socialinis būstas. Civilinio kodekso 6.623 straipsnyje nustatytas asmenų, galinčių apsigyventi bendrabučiuose, sąrašas yra baigtinis, todėl Apgyvendinimo tvarkos 7.1. ir 7.2. punktuose įtvirtinta teisė bendrabučius išnuomoti kitiems
asmenims prieštarauja aukštesnės galios teisės akto nuostatoms ir turi būti panaikinta.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio 1 punktas nustato, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi
įstatymo viršenybės principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi
atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su
asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. To
paties įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustato, jog tik viešojo administravimo institucijos
turi teisę priimti norminius administracinius aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems
teisės aktams įgyvendinti.
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 <...>“ (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio
13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai).
Konstitucinis Teismas 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 reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) savo jurisprudencijoje ne kartą yra pabrėžęs būtinybę laikytis įstatymų viršenybės principo, akcentuodamas,
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 (LVAT nutartys administracinėse bylose Nr. I‑04/2006, I-02/2006). LVAT
nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. I-02/2006, išaiškino, kad viešojo administravimo subjektui draudžiama priimti norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu tokia
teisė jam nesuteikta įstatymu, be to, jis turi 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.
Kaip jau minėta, Civilinio kodekso 6.623 straipsnio 1 dalis nustato, jog darbininkus,
tarnautojus, studentus, moksleivius jų darbo ar mokymosi metu galima apgyvendinti
bendrabučiuose. Bendrabučiai yra specialiai pastatyti ar šiam tikslui įrengti gyvenamieji
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namai. Bendrabučių suteikimo ir naudojimosi jais tvarka nustatoma juridinių asmenų
kolektyvinėse sutartyse. Organizacijose, kuriose tokia sutartis nesudaroma ši tvarka nustatoma administracijos ir darbuotojų susitarimu, o mokslo ir mokymo įstaigose – šių
įstaigų valdymo organų sprendimu.
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad socialinis būstas –
nekomerciniu pagrindu, pagal Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio apskaičiavimo
tvarką nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti pagal šio Įstatymo nustatytas sąlygas (socialinio būsto kategorijai nepriskiriamos tarnybinės gyvenamosios patalpos, bendrabučiai,
nakvynės namai, gydymo ar globos (rūpybos) gyvenamosios patalpos).
Apgyvendinimo tvarkos 7.1 punktas nustato, kad patuštintos gyvenamosios patalpos bendrabučiai gali būti nuomojamos: šeimoms, kuriose yra I, II grupės invalidas arba
vaikas invalidas iki 16 metų, kuriam būtina nuolatinė slauga, pritarus Negyvenamųjų ir
gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai, o Apgyvendinimo tvarkos 7.2 punktas nustato, kad patuštintos gyvenamosios patalpos bendrabučiai gali būti nuomojamos: našlaičiams, I, II grupės invalidams, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigos ir kitiems
asmenims, pritarus Neįgalumo ir Gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai. Šiuose
punktuose nurodyti asmenys nepatenka į asmenų ratą, apibrėžtą CK 6.623 straipsnyje,
kuriems gali būti suteikti bendrabučiai. Iš minėtų Apgyvendinimo tvarkos punktų seka,
kad bendrabučiai numatyti panaudoti kaip socialinis būstas, todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs paminėtas įstatymo nuostatas, pagrįstai nusprendė, kad ginčijami
Apgyvendinimo tvarkos punktai prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams ir juos pagrįstai panaikino.
Teisėjų kolegija sutinka su kitais pirmosios instancijos teismo argumentais ir papildomai dėl jų nepasisako.
Šioje byloje buvo sprendžiamas Apgyvendinimo tvarkos 7.1 ir 7.2 punktų atitikimas Civilinio kodekso 6.623 straipsnio nuostatoms, todėl kiti apelianto argumentai šio
klausimo sprendimui reikšmės neturi.
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 2011 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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1.15. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo
Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto, 6 straipsnio 15 dalies, 15 straipsnio 8 dalies,
29 straipsnio 5 dalies, 32 straipsnio 2 dalies, 33 straipsnio 12 punkto, 37 straipsnio
5 ir 7 dalių, 38 straipsnio 2 dalies, 40 straipsnio 3 dalies, 42 straipsnio 4 dalies, 56
straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
6 straipsnio 2 daliai ir 31 straipsniui, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 13 straipsnio 1 ir 9 dalims, 14 straipsniui, 16 straipsnio 2
bei 3 dalims, 17 straipsnio 3 daliai, 19 straipsnio 14 daliai, 20 straipsnio 2 daliai, 26
straipsnio 1 ir 2 dalims, 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui
Administracinė byla Nr. A858-1333/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01452-2011-9
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. balandžio 26 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos
pirmininkė),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atstovei Gedmantei Eimontienei,
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atstovei Ledai Žilinskienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m.
spalio 17 d. papildomo sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės
atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl
norminio akto teisėtumo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas, Vyriausybės atstovas) teismo prašo ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m.
balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos (toliau – ir Taryba) veiklos reglamento (toliau – ir Reglamentas):
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1) 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,Tarybos
nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus Savivaldybės pareigūnai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti Tarybos nariui
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 31 straipsniui;
2) 6 straipsnio 15 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,mėnesiui skirtų lėšų limitas yra
sumuojamas kiekvieną ketvirtį, o ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti naudojamos iki
einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 6 daliai,
26 straipsnio 2 daliai;
3) 6 straipsnio 15 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,šio straipsnio 15 dalies
pirmoje pastraipoje nurodyto dydžio išmoka kiekvieną mėnesį – iki 10 dienos – avansu
pervedama visiems Tarybos nariams, ir nenustatyta, kaip yra įvertinama ar nurodytų
išlaidų nesuteikia, ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija“, neprieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai;
4) 15 straipsnio 8 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,frakcijoms, į kurias susivieniję savo veiklą Taryboje tęsia dauguma pagal vieną rinkimuose dalyvavusių kandidatų sąrašą išrinktų Tarybos narių, aptarnauti gali būti įsteigtas asmeninio (politinio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojo etatas“, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 6 daliai;
5) 29 straipsnio 5 dalis bei 42 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 17 straipsnio 3 daliai;
6) 32 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,Kontrolės komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų Tarybos narių dauguma“, bei Reglamento 38 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria nurodyta,
jog ,,ekstremalių įvykių atvejais <...> sprendimas laikomas priimtu už jį balsavus ne
mažiau kaip 3/5 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių“, neprieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 daliai;
7) 33 straipsnio 12 punktas ta apimtimi, kuria nustato, kad ,,Taryba tvirtina visų
komitetų išlaidų dydžius<...>. Lėšos tokių grupių darbui skiriamos pagal patvirtintą komiteto išlaidų sąmatą“, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 14
straipsniui, 16 straipsnio 2 bei 3 punktams, 19 straipsnio 14 daliai, 26 straipsnio 2 daliai,
30 straipsnio 2 dalies 7 punktui;
8) 33 straipsnio 12 punktas ta apimtimi, kuria nustato, kad ,,komitetai gali sudaryti
darbo grupes, į kurias gali būti įrašyti davę sutikimą Tarybos nariai, įmonių įstaigų ir
organizacijų atstovai, ekspertai“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniui
bei 19 straipsnio 14 daliai;
9) 37 straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sąvoka „dalyvauja“ reiškia,
kad tarybos narys yra užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai tarybos
narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“, neprieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 daliai bei 26 straipsnio 1 daliai;
10) 37 straipsnio 7 dalis ta apimtimi, kuria nurodyta, jog ,,tarybos posėdžio dalyvių
registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles nustato meras“, neprieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 20 straipsnio 2 daliai bei Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 6 straipsnio 2 daliai;
11) 40 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,balsuojant elektronine balsų
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skaičiavimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie Tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai;
12) 56 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sprendimas dėl Tarybos
paskirto vadovo ar pareigūno atleidimo ar atšaukimo priimamas slaptu balsavimu“, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai.
Pareiškėjo nuomone, Reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyta nuostata,
numatanti, kad Tarybos nario savivaldybės pareigūnams persiųsti rinkėjų pareiškimai,
pasiūlymai ar skundai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, prieštarauja VAĮ 31 straipsniui, kuriame nustatyta, jog administracinė procedūra turi būti baigta
ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Savivaldybės administravimo subjektams tiesiogiai asmenų įteiktiems skundams
taikomos vienodos sąlygos ir terminai kaip ir kitų institucijų / pareigūnų persiųstiems
pagal kompetenciją skundams. Tarybai nesuteikta teisė nustatyti kitokią skundų, prašymų, pranešimų nagrinėjimo tvarką. Reglamento 6 straipsnio 15 dalies nuostata, kuria
įtvirtinamas Tarybos nariams skiriamų išmokų sumavimas ketvirčiais, pažeidžia Vietos
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalį, numatančią, kad kas mėnesį gali būti skiriama
Tarybos reglamente nustatyto dydžio išmoka atsiskaitytinai, bei principą, jog savivaldybės turtas turi būti naudojamas efektyviai ir racionaliai. Įtvirtinus mėnesiui skirtų lėšų
sumavimą ketvirčiais bei galimybę jas naudoti iki einamojo ketvirčio mėnesio pabaigos,
nebetenka prasmės mėnesio limito nustatymas, kadangi per pirmą ir antrą mėnesius nepatyrus jokių išlaidų trečią mėnesį gali būti panaudojama visų 3 mėnesių išmokų suma
ir mėnesio limitas (išmokos dydis) šiuo atveju nėra taikomas.
Reglamento 6 straipsnio 15 dalies nuostata, numatanti, kad Tarybos nariui kas mėnesį yra pervedama nustatyto dydžio išmoka (1 000 litų), išmokų mokėjimą sieja ne su
įstatyme įtvirtintomis aplinkybėmis, o tik su Tarybos nario statuso turėjimu, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostatai, numatančiai, jog Tarybos
nariui gali būti skiriama išmoka tik toms išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. Normos tikslas yra Tarybos nariui atlyginti (visas arba dalį) realiai patirtas papildomas išlaidas už paslaugas, kurių neapmoka
ar tiesiogiai nesuteikia savivaldybės administracija. Reglamento 15 straipsnio 8 dalies
nuostata dėl asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo etato frakcijoms
aptarnauti steigimo neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje įtvirtinto
teisėtumo principo, nes Vietos savivaldos įstatyme nenumatyta galimybė steigti politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojo etatą.
Pažymėjo, kad Reglamento 29 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog Tarybos kolegija nagrinėja administracijos direktoriaus įsakymų projektus savivaldybės savarankiškųjų ir
valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų klausimais. Reglamento 42 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog kolegija gali sudaryti Tarybos narių, savivaldybės institucijų atstovų ar
ekspertų parengiamąją darbo grupę. Pareiškėjo manymu, ši nuostata prieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 daliai, kurioje nustatyta, jog kolegija yra Tarybos
patariamasis organas, todėl ji gali nagrinėti ir teikti rekomendacinio pobūdžio pastabas
tik dėl tų klausimų, kurie priskirti Tarybos kompetencijai. Administracijos direktoriaus
kompetencijai priskirto klausimo svarstymas kolegijoje vilkina ir apsunkina sprendimo
priėmimo procedūrą bei nepagrįstai išplečia kolegijos įgaliojimų ribas, Tarybos kolegija
yra tik patariamasis tarybos organas. Reglamento 32 straipsnio 2 dalies bei 38 straips173
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nio 2 dalies nuostatos dėl kvalifikuotos balsų daugumos prieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 daliai, kurioje nurodyta, kad Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Įstatymas nesuteikia Tarybai teisės
nusistatyti išimtis ar atvejus, kada sprendimo priėmimui reikia kitokio balsų skaičiaus
nei nurodyta pačiame įstatyme.
Reglamento 33 straipsnio 12 punkto nuostata, kad ,,Taryba tvirtina visų komitetų
išlaidų dydžius <...>. Lėšos tokių grupių darbui skiriamos pagal patvirtintą komiteto
išlaidų sąmatą“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 14 daliai (savivaldybės tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti <...> gali būti steigiamas
savivaldybės tarybos sekretoriatas), 26 straipsnio 2 daliai (tarybos nariui <...> gali būti
skiriama išmoka) bei 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui (savivaldybės administracija atlieka sekretoriato, mero, Tarybos narių <...> finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą).
Nei Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnis, nei 16 straipsnio 2 bei 3 dalys nenumato,
kad komitetams gali būti skiriamos papildomos lėšos jų išlaidoms padengti. Komiteto
nariais gali būti tik Tarybos nariai, kuriems su jų, kaip Tarybos narių, veikla susijusios išlaidos yra atlyginamos Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje bei Reglamento
6 straipsnyje nustatyta tvarka. Reglamento 33 straipsnio 12 punkto nuostata, ta apimtimi, kuria numato, kad komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias gali būti įrašyti davę
sutikimą Tarybos nariai, įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai, ekspertai, prieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniui, kuris nenumato komitetams teisės sudarinėti
darbo grupes bei skirti joms finansavimą, nes komitetai gali priimti tik rekomendacinius sprendimus, o sprendimas dėl darbo grupės sudarymo yra privalomojo pobūdžio
teisės aktas. Komitetų teisė sudaryti darbo grupes nenumatyta įstatymuose.
Pareiškėjas abejojo, ar Reglamento 37 straipsnio 5 dalyje esantis nustatymas, kad
posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma, o sąvoka
„dalyvauja“ reiškia, kad Tarybos narys yra užsiregistravęs Reglamento 6 straipsnio 7
dalyje nustatyta tvarka, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies
nuostatoms ir dalyvavimo posėdyje tikslui. Sąvoka „dalyvauja“ turi būti suprantama kaip
Tarybos nario realus fizinis dalyvavimas Tarybos posėdyje balsuojant. Tokį sąvokos „dalyvauti“ aiškinimą pagrindžia ir Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis, kurioje
nustatyta, jog Tarybos nariams už darbą, atliekant Tarybos nario pareigas atlyginama
<...> atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Aiškinant Tarybos nario dalyvavimą posėdyje
tik kaip užsiregistravimą, iškreipiama ir atlyginimo už Tarybos nario darbą apmokėjimo tvarka. Reglamento 37 straipsnio 7 dalyje nuostata, jog meras nustato vietų skaičių
gyventojams, įmonių, įstaigų, organizacijų bei žiniasklaidos priemonių atstovams ir Tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles, prieštarauja
VAĮ 6 straipsnio 2 daliai, pagal kurią teisė priimti norminius administracinius aktus numatyta tik viešojo administravimo institucijoms Tarybai ir administracijos direktoriui.
Pareiškėjo nuomone, elgesio taisyklės yra daugkartinio taikymo teisės aktas, adresuotas
neapibrėžtam subjektų ratui (tarybos posėdžio dalyviams), kuris yra abstraktus, todėl
kintantis ir nepastovus. Mero įgaliojimų baigtiniame sąraše Vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 2 dalyje nenumatyta mero teisė priimti tokias taisykles, o Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalis numato, jog išimtinė Tarybos kompetencija Reglamente
numatyti pagrindines bendravimo su gyventojais formas ir būdus, garantuojančius vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės interesais.
Reglamento 40 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog balsuojant elektronine balsų skaičia174
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vimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie Tarybos nariai, kurie užsiregistravo
elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, kuri skaičiuojama nuo balsavusiųjų „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“, Tarybos narių skaičiaus, išskyrus
specialius įstatymų ir Reglamento numatytus atvejus. Tai prieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 1, 9 dalyje įtvirtintai dalyvavimo tarybos posėdžiuose esmei – sprendimų priėmimui. Priimančiu konkretų sprendimą dėl
svarstomo konkretaus klausimo, o kartu ir dalyvaujančiu svarstant šį klausimą Tarybos
posėdyje teisine prasme gali būti laikomas tik tas Tarybos narys, kuris Reglamente nustatytu balsavimo būdu išreiškia savo apsisprendimą dėl svarstomo klausimo, t. y. kuris
nustatytu būdu dalyvauja balsavime. Tarybos nario dalyvavimo posėdyje (kai balsuojama elektronine balsų skaičiavimo įranga) siejimas tik su Tarybos nario registracija elektroninėje balsų skaičiavimo sistemoje, o Tarybos narių balsų daugumos skaičiavimas
nuo poziciją pareiškusių (balsavusių) asmenų skaičiaus prieštarauja vienas kitam. Vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nustatytas baigtinis sąrašas atvejų, kada Taryba gali balsuoti slaptai, todėl Reglamento 56 straipsnio 3 dalyje netinkamai nustatyta,
kad sprendimas dėl Tarybos paskirto vadovo ar pareigūno atleidimo ar atšaukimo priimamas slaptu balsavimu.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškėjo prašymą
prašė prašymą atmesti (b. l. 77–86).
Atsakovas paaiškino, jog Reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatos dėl
prašymų ir pareiškimų nenagrinėtinos atitikimo VAĮ 31 straipsnio aspektu, kadangi prašymai ir pareiškimai nepatenka į administracinės procedūros sąvoką. Tarybos narys gautą asmens prašymą, pareiškimą ir skundą persiunčia nagrinėti savivaldybės pareigūnui,
o savivaldybės pareigūnas atsako Tarybos nariui, o ne pareiškėjui. Jeigu būtų nustatytas
20 darbo dienų terminas, Tarybos nariai, nagrinėdami gautus prašymus, pareiškimus
ir skundus turėtų pažeisti prašymų nagrinėjimo terminus. Reglamentas nustatė vidinę
prašymų nagrinėjimo savivaldybės institucijoje tvarką, kurios VAĮ 31 straipsnis nereguliuoja. Tarybos nario persiųsto dokumento nagrinėjimas per 10 dienų terminą savaime
nereiškia, jog bus pažeisti kitų prašymų nagrinėjimo terminai. Reglamento 6 straipsnio
15 dalyje nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį su Tarybos narių veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ir transporto paslaugoms apmokėti gali
būti skiriamos išmokos. Taryba pasinaudojo įstatymo leidėjo Vietos savivaldos įstatyme
numatyta teise pasirinkti, ar Tarybos nariams bus mokamos išmokos, nustatė jos dydį ir
atsiskaitymo tvarką. Ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti panaudotos iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos ir yra reglamente nustatytos atsiskaitymo už išmokų
panaudojimą tvarkos sudėtinė dalis, o pagal Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio
2 dalį atsiskaitymo už išmokų panaudojimą tvarkos nustatymo Reglamente funkcija
yra deleguota Taryboms. Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis nereguliuoja
periodiškumo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo tvarkos. Vietos savivaldos įstatyme Tarybos
nariams nėra nustatyta pareiga kiekvieną mėnesį pateikti faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus. Taikant ginčijamą nuostatą Tarybos nariui skiriamos išmokos dydis
negalės viršyti vienam mėnesiui nustatyto maksimalaus dydžio. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas viršydamas savo kompetenciją siekia kontroliuoti savivaldybės
biudžeto lėšų panaudojimą.
Manė, kad Reglamento 15 straipsnio 8 dalies nuostata dėl asmeninio (politinio)
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pasitikėjimo valstybės tarnautojo etato steigimo suderinta su Vietos savivaldos įstatymo
suteikta teise steigti tokias pareigybes. Numačius, jog politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojas negali aptarnauti frakcijos, būtų nepagrįstai įsiterpiama į išimtinę
kompetenciją. Nėra pagrindo frakcijų išskirti iš kitų Tarybos vidaus struktūrų ir pripažinti, jog jų veikla negali būti aptarnaujama.
Dėl Reglamento 29 straipsnio 5 dalies ir 42 straipsnio 4 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 daliai atkreipė dėmesį, jog Vietos savivaldos įstatyme
nėra nustatyto baigtinio klausimų sąrašo, kurį gali nagrinėti kolegija. Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio konstrukcija įgalina kolegijos kompetencijai priskirti ir kitų
klausimų nagrinėjimą. Rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir
Konstitucinis Teismas) jurisprudencija (Konstitucinio Teismo 2010 m. kovo 31 d. nutarimas byloje Nr. 30/07).
Nurodė, jog Reglamento 32 straipsnio 2 dalis, 38 straipsnio 2 dalis atitinka Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 punktą, nes kvalifikuotos daugumos balsuojant
nustatymas nėra draudžiamas. Dėl Reglamento 33 straipsnio 12 dalies pažymėjo, kad
Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog komitetų darbe patariamojo balso teise Reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Reglamento 33
straipsnio 12 punkte nustatyta kitų asmenų dalyvavimo komitetų veikloje forma – darbo grupės sudarymas. Darbo grupės sudarymas nėra privalomojo pobūdžio teisės aktas,
o yra Komitetų veiklos organizavimo būdas. Komitetai nėra asignavimų valdytojai ir
lėšos jiems biudžete atskirai neplanuojamos ir neskiriamos, todėl komitetų patirtos išlaidos pagal Tarybos patvirtintą sąmatą yra apmokamos iš Tarybos sekretoriatui skirtų
asignavimų.
Atsakovas pažymėjo, kad Reglamento 37 straipsnio 5 dalis taikoma kartu su Reglamento 6 straipsnio 7 dalimi, jog Tarybos nario darbo laikas kiekviename Tarybos
posėdyje skaičiuojamas nuo posėdžio pradžios arba nuo Tarybos nario atvykimo momento (jei jis vėluoja į posėdį) iki posėdžio pabaigos arba iki jo išvykimo momento (kai
Tarybos narys išvyksta nesibaigus posėdžiui), kuri įtvirtina Tarybos nario darbo laiko
Tarybos posėdyje apskaitą. Pažymėjo, jog prieš balsavimą yra registruojami posėdyje
dalyvaujantys asmenys. Reglamento 37 straipsnio 7 dalyje nustatyta, jog Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovai, gyventojai, žiniasklaidos priemonių atstovai. Ši nuostata yra tiesiogiai susijusi su mero įgaliojimais šaukti Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauti. Mero, kaip Tarybos pirmininko,
teisinis statusas suteikia teisę jam patvirtinti procedūrinio organizacinio pobūdžio taisykles, padedančias pirmininkauti posėdžiui ir užtikrinančias tvarką posėdžio metu.
Pažymėjo, jog posėdžio pirmininkas atsako už posėdžio pravedimą. Dėl Reglamento 40
straipsnio 3 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai pažymėjo,
kad sąvoka „dalyvauti“ nesuponuoja pareigos balsuoti „už“, „prieš“ arba „susilaikau“, nes
yra galimybė ir nebalsuoti, bet dalyvauti. Būtų nepriimtina, jeigu būtų nustatytas mechanizmas kitiems asmenims, suteikiantis įgaliojimus elektroninėje balsavimo sistemoje
koreguoti posėdyje dalyvaujančių asmenų skaičių ar balsavimo rezultatus. Elektroninės
balsų skaičiavimo įrangos naudojimas būtų reikšmingai apribotas pripažinus nuostatą
prieštaraujančia įstatymui. Pažymėjo, jog pagal Reglamentą sprendimai taip pat gali būti
priimti ir be balsavimo (visų pritarimu). Reglamento 56 straipsnio 4 dalyje nustatyta
galimybė balsuoti slaptai kyla iš Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Kons176
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titucija) įtvirtinto savivaldos savarankiškumo principo bei atstovaujamųjų institucijų
veiklos pagrindų, bendrų tiek Seimui, tiek savivaldybės taryboms.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimu (b. l.
98–14) pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies: pripažino prieštaraujančiu Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsniui ir laikė panaikintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3.3 punktą, ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad ,,Tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus Savivaldybės pareigūnai, kuriems jie adresuoti, privalo
išnagrinėti ir atsakyti Tarybos nariui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos“; pripažino prieštaraujančia Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai ir laikė
panaikintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr.
1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
6 straipsnio 15 dalies 3 pastraipos nuostatą, kad „ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti
naudojamos iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos“; pripažino prieštaraujančia Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam teisėtumo principui
ir laikė panaikinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 15 straipsnio 8 dalies nuostatą, kad „Frakcijoms, į kurias susivieniję savo veiklą
Taryboje tęsia dauguma pagal vieną rinkimuose dalyvavusių kandidatų sąrašą išrinktų
Tarybos narių, aptarnauti gali būti įsteigtas asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojo etatas“; pripažino prieštaraujančia Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
9 daliai ir laikė panaikintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d.
sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 38 straipsnio 2 dalies nuostatą, jog „ekstremalių įvykių, atitinkančių
Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti
klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka. Tokiu atveju sprendimas laikomas
priimtu už jį balsavus ne mažiau kaip 3/5 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių“; pripažino prieštaraujančia Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 14 straipsniui,
19 straipsnio 14 daliai, 26 straipsnio 2 daliai, 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui ir laikė
panaikinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr.
1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
33 straipsnio 12 punktą ta apimtimi, kuria nustato, kad ,,Taryba tvirtina visų komitetų išlaidų dydžius<...>. Lėšos tokių grupių darbui skiriamos pagal patvirtintą komiteto
išlaidų sąmatą“; pripažino prieštaraujančia Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9
daliai ir laikė panaikintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d.
sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 40 straipsnio 3 dalį ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,balsuojant elektronine
balsų skaičiavimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie Tarybos nariai, kurie
užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“;
pripažino prieštaraujančia Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai ir laikė panaikintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr.
1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 56
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straipsnio 4 dalies nuostatą, kad „Sprendimas dėl Tarybos paskirto vadovo ar pareigūno
atleidimo ar atšaukimo priimamas slaptu balsavimu <...>“ toje apimtyje, kad nėra išvardyti Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyti pareigūnai, dėl kurių
galima balsuoti slaptu balsavimu.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 17 d. priėmė papildomą sprendimą (b. l. 124–128), kuriuo nutarė Vilniaus apygardos administracinio teismo
2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimą papildyti sakiniu. Kitas Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus
miesto savivaldybės veiklos reglamento nuostatas – 6 straipsnio 15 dalį ta apimtimi,
kuria nustatyta, jog mėnesiui skirtų lėšų limitas yra sumuojamas kiekvieną ketvirtį ir
šio straipsnio 15 dalies pirmojoje pastraipoje nurodyto dydžio išmoka kiekvieną mėnesį
– iki 10 dienos – avansu pervedama visiems Tarybos nariams, ir nenustatyta, kaip yra
įvertinama, ar nurodytų išlaidų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, 29 straipsnio 5 dalį, 42 straipsnio 4 dalį, 32 straipsnio 2 dalį ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad kontrolės komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas –
paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų Tarybos narių dauguma, 33 straipsnio 12 punktą ta
apimtimi, kuria nustato, kad komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias gali būti įrašyti davę sutikimą Tarybos nariai, įmonių įstaigų ir organizacijų atstovai, ekspertai, 37
straipsnio 5 dalį ta apimtimi, kuria nustatyta, jog sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad tarybos
narys yra užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“, 37 straipsnio 7 dalį ta apimtimi,
kuria nurodyta, jog tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje
taisykles nustato meras – pripažinti teisėtomis ir prašymą dėl jų panaikinimo atmesti.
Teismas pažymėjo, jog iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, kad teismas detaliai išanalizavo
ir įvertino pareiškėjo pašyme keliamų Reglamento normų teisėtumo klausimą. Teismas
tik sprendimo rezoliucinėje dalyje neįrašė, kad minėtos pareiškėjo prašyme dėl papildomo sprendimo priėmimo įvardytos normos yra teisėtos, todėl priimamas papildomas
sprendimas.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Taryba 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo
Nr. 1-2070 „Dėl Vilniaus savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu
patvirtino Reglamentą (b. l. 9–46). Tarybos sprendimas paskelbtas 2011 m. balandžio 16
d. „Vilniaus dienoje“ (b. l. 70).
Dėl Reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad
,,Tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir
skundus Savivaldybės pareigūnai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti
Tarybos nariui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos“, atitikimo VAĮ 31
straipsniui pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Reglamento 5 straipsnio 3 dalies
3.3 punkte numatyta, jog Tarybos narys nagrinėja gautus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus bei skundus ir prireikus persiunčia juos svarstyti valstybės bei savivaldybės institucijoms, įmonėms ar įstaigoms. Rinkėjų pareiškimai, pasiūlymai ir skundai negali būti
siunčiami toms institucijoms, kuriomis skundžiamasi. Tarybos nario kreipimąsi, taip
pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus savivaldybės pareigūnai,
kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti Tarybos nariui ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo gavimo datos. Pareiškėjo nuomone, Reglamento nuostata, numatanti,
kad Tarybos nario savivaldybės pareigūnams persiųsti rinkėjų pareiškimai, pasiūlymai
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ar skundai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, prieštarauja VAĮ 31
straipsniui, kuriame nustatyta, jog administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Tačiau
atsakovas nurodė, jog Reglamentas nustatė vidinę prašymų nagrinėjimo Savivaldybės
institucijoje tvarką, kurios VAĮ 31 straipsnis nereguliuoja. Todėl teismas nurodė, jog turi
būti išaiškinta, ar Tarybos nario kreipimosi į savivaldybės instituciją nagrinėjimas gali
būti prilyginamas vidaus administravimo sričiai, ar šis santykis reglamentuojamas viešajam administravimui taikomų teisės normų. Pagal VAĮ 2 straipsnio 1 punktą viešasis
administravimas – tai įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo
kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Pagal
to paties straipsnio 3 punktą vidaus administravimas – tai veikla, kuria užtikrinamas
viešojo administravimo subjekto savarankiškas funkcionavimas, kad jis galėtų atlikti
viešąjį administravimą. Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas savivaldybės tarybą apibrėžia kaip savivaldybės atstovaujamąją instituciją, turinčią vietos
valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės administracijos direktorius pagal Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punktą yra vykdomoji
institucija. Pagal to paties straipsnio 7 dalį savivaldybės institucijos, įstaigos ir kiti subjektai laikomi savivaldybės administravimo subjektais, turinčiais teisės aktų suteiktus
įgaliojimus, atliekančiais jiems pavestas administravimo funkcijas ir atsakingais už šių
funkcijų įgyvendinimą. Nei Reglamentas, nei Vietos savivaldos įstatymas neapibrėžia
savivaldybės pareigūno, kuriam taikomas Reglamento 5 straipsnio 3.3 punkto reguliavimas, sąvokos. Atsižvelgiant į vietos savivaldoje veikiančių subjektų nustatymą Vietos
savivaldos įstatyme, tokiais pareigūnais laikytini savivaldybės kontrolierius ir administracijos direktorius bei jų vadovaujamos įstaigos. Vietos savivaldos įstatymo 3, 27, 29
straipsniai rodo, kad šios institucijos nėra Tarybos dalis, todėl santykiai tarp Tarybos ir
savivaldybės kontrolieriaus ar administracijos direktoriaus nelaikytini vidaus administravimu. Todėl šio santykio reguliavimui turi būti taikomos viešajam administravimui
skirtos teisės normos. VAĮ 31 straipsnis numato administracinės procedūros terminus.
Sutinkamai su VAĮ 21 straipsniu kiekviena administracinė procedūra gali būti pradėta
tada, kai atsiranda pagrindas – pateikiamas asmens skundas; valstybės politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo pranešimas; kito asmens pranešimas. Pranešimu pagal VAĮ
2 straipsnio 16 dalį laikomas asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo
subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai,
ir prašoma juos apginti. Toks apibrėžimas iš esmės atspindi ir Reglamento 5 straipsnio
3 dalies 3.3 punkte numatyto kreipimosi esmę. Taigi VAĮ 31 straipsnio nuostata taikoma ir valstybės politikų pranešimams. Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 5 dalis
nustato, kad Tarybos narys po to, kai prisiekia įstatymo nustatyta tvarka, įgyja visas
valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises. Pagal bendrą principą
įgydamas teises Tarybos narys įgyja ir pareigas, todėl jo pateikiamiems pranešimams
turi būti taikoma administracinė procedūra, kuri reglamentuojama VAĮ, o kartu taikomi
ir to įstatymo 31 straipsnyje nustatyti terminai. Savivaldybės tarybos narys pagal Vietos
savivaldos įstatymo 22 straipsnio 1 dalį yra gyventojų išrinktas savavaldybės bendruomenės atstovas, o ne viešojo administravimo subjektas. Todėl jo veikloje VAĮ 31 straips179
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nyje nustatyti terminai netaikomi. VAĮ 31 straipsnyje nėra numatytos išlygos taikyti
kitus nei įstatyme numatyti terminai. Nustatymas trumpesnių terminų vienos kategorijos pranešimams sąlygotų privilegijuotą padėtį, dėl ko kiltų prieštaravimas VAĮ 21 ir 31
straipsniuose įtvirtintam lygių teisių tarp politikų ir kitų asmenų skundų nagrinėjimo
principui. Remiantis tuo kas paminėta pirmiau, teismas pripažino, jog Reglamento 5
straipsnio 3 dalies 3.3 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,Tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus Savivaldybės
pareigūnai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti Tarybos nariui ne vėliau
kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos“, prieštarauja VAĮ 31 straipsniui.
Dėl Reglamento 6 straipsnio 15 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,mėnesiui
skirtų lėšų limitas yra sumuojamas kiekvieną ketvirtį, o ketvirčiui skiriamos lėšos gali
būti naudojamos iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 26 straipsnio 2 daliai ir dėl Reglamento 6
straipsnio 15 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,šio straipsnio 15 dalies pirmoje
pastraipoje nurodyto dydžio išmoka kiekvieną mėnesį – iki 10 dienos – avansu pervedama visiems Tarybos nariams“, ir nenustatyta, kaip yra įvertinama ar nurodytų išlaidų
nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Reglamento 6 straipsnio 15 dalyje numatyta, kad merui, mero pavaduotojams, komitetų pirmininkams, kolegijos nariams, frakcijų seniūnams, Tarybos nariams su jų, kaip Tarybos narių,
veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms,
kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama ne didesnė kaip 1 000 litų išmoka atsiskaitytinai. To paties straipsnio 3
pastraipoje nurodyta, kad lėšų limitas sumuojamas kiekvieną ketvirtį. Ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti naudojamos iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos.
Pareiškėjas teigė, jog įtvirtinus mėnesiui skirtų lėšų sumavimą ketvirčiais bei galimybę
jas naudoti iki einamojo ketvirčio mėnesio pabaigos, nebetenka prasmės mėnesio limito
nustatymas. Tai prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 26 straipsnio 2 daliai. Tačiau teismas nurodė, jog Vietos savivaldos įstatymas 4 straipsnio 6 dalies
neturi, argumentai dėl Reglamento normos prieštaravimo Vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punktui nepateikiami, todėl tiriamas normos atitikimas tik Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai. Šioje teisės normoje numatyta, kad Tarybos nariui su
jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio,
transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės
administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis
ir atsiskaitymo tvarka nustatoma Reglamente.
Teismas pabrėžė, jog cituota įstatymo nuostata akivaizdžiai numato išmokos skyrimą kas mėnesį, o kartu ir naudojimą už kiekvieną atskirą mėnesį. Išmokų naudojimas ketvirčiais paneigia įstatyme numatytą taisyklę. Atsakovo nuomone, ginčijamu
sprendimu sudaryta galimybė gauti neviršijančias mėnesiui nustatyto dydžio išmokas
už einamojo ketvirčio atitinkamus mėnesius, jeigu ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio
paskutinio mėnesio pabaigos pateikiami faktines išlaidas patvirtinantys dokumentai.
Teismas sutiko su atsakovo pozicija, kad Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis
nereguliuoja periodiškumo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo tvarkos, dėl ko Taryba turi teisę savarankiškai sureguliuoti šiuos santykius. Atsiskaitymas už išlaidas kas ketvirtį yra
tinkamai nustatyta atsiskaitymo forma, dėl ko pripažįstamas neprieštaraujančiu Vietos
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savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai bei priimtu neviršijant Tarybos kompetencijos.
Vis tik Reglamento 6 straipsnio 15 dalies nuostata, kad „ketvirčiui skiriamos lėšos gali
būti panaudotos iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos“, lingvistine prasme gali būti aiškinama vienareikšmiai, kaip leidžianti vienam mėnesiui skirtas išmokas
naudoti kitą mėnesį, o tai prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
Todėl šioje dalyje prašymas tenkinamas. Pareiškėjas motyvuose nurodo, kad atsakovas,
priešingai nei reikalaujama įstatyme, nenustatė, kaip bus įvertinama, kad Tarybos nario
turėtų išlaidų nesuteikia ir neapmoka savivaldybės administracija. Tačiau Reglamento 6
straipsnio 15 dalyje yra numatyta, kad bus kompensuojamos tik savivaldybės administracijos nesuteiktos ir neapmokėtos išlaidos. Konkrečių įpareigojimų Tarybai nustatyti
tokio įvertinimo tvarką teisės aktuose nepateikta. Savivaldybės administracijos suteiktų
ir apmokėtų išlaidų įvertinimo mechanizmo nustatymas Reglamente nėra būtinas. Nėra
duomenų, kad tokių išlaidų įvertinimas būtų itin sudėtingas ir jo nenustačius Reglamente nebūtų įmanoma Tarybos nariams priklausančias išmokas mokėti pagal Vietos
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2011 m. sausio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A63-1728/2010 pasisakė, kad
yra reikalinga žinoti išlaidų dydį, tačiau normos neišaiškino kaip privalomai įpareigojančios šią tvarką nustatyti Reglamente, todėl šioje dalyje pareiškėjo prašymas atmetamas. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas pripažino, jog Reglamento 6 straipsnio 15
dalies 3 pastraipos nuostata, kad „ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti naudojamos iki
einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
Dėl Reglamento 15 straipsnio 8 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,frakcijoms,
į kurias susivieniję savo veiklą Taryboje tęsia dauguma pagal vieną rinkimuose dalyvavusių kandidatų sąrašą išrinktų Tarybos narių, aptarnauti gali būti įsteigtas asmeninio
(politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo etatas“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Reglamento 15
straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog frakcijoms, į kurias susivieniję savo veiklą Taryboje
tęsia dauguma pagal vieną rinkimuose dalyvavusių kandidatų sąrašą išrinktų Tarybos
narių, aptarnauti gali būti įsteigtas asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo etatas. Nurodė, jog Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 11 punkte
kaip išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija numatyta sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių steigimo, jų skaičiaus
nustatymo ir Tarybos sekretoriato sudarymo priėmimas mero siūlymu. Šiame punkte
numatytas išimtinei Tarybos kompetencijai priklausančių veiksmų sąrašas yra baigtinis.
Jame nėra numatyta Tarybos teisė steigti kitas nei mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybes. Vietos savivaldos įstatyme nėra numatytas Tarybos
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių steigimas. Kituose
Vietos savivaldos įstatymo straipsniuose – 19 straipsnio 14 dalyje, 20 straipsnio 2 dalies
7 punkte – kalbama tik apie mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus. Vietos savivaldos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 6 punkte numatyta pareiga laikytis
teisėtumo principo. Vietos savivalda turi būti grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principu. Savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais
priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Todėl pirmosios
instancijos teismas pripažino, jog Reglamento 15 straipsnio 8 dalies nuostata „frakci181
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joms, į kurias susivieniję savo veiklą Taryboje tęsia dauguma pagal vieną rinkimuose
dalyvavusių kandidatų sąrašą išrinktų Tarybos narių, aptarnauti gali būti įsteigtas asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo etatas“ prieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam teisėtumo principui.
Dėl Reglamento 29 straipsnio 5 dalies bei 42 straipsnio 4 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 daliai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Reglamento 29 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Tarybos kolegija nagrinėja administracijos
direktoriaus įsakymų projektus savivaldybės savarankiškųjų ir valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų klausimais. Reglamento 42 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog kolegija
gali sudaryti Tarybos narių, savivaldybės institucijų atstovų ar ekspertų parengiamąją
darbo grupę. Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kolegija
yra Tarybos patariamasis organas. To paties straipsnio 4 dalis numato, kokius klausimus
nagrinėja kolegija. Teismas nurodė, jog kolegijų funkcijų ratas nėra detaliai apibrėžtas.
Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 1 dalis Tarybą apibrėžia kaip savivaldos teisę
įgyvendinančią instituciją. Tarybos kompetencija numatyta Vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnyje, o savivaldybės administracijos direktoriaus – Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalyje. Tarybos kompetencijai priskirtų funkcijų apimtis yra itin
didelė, o jos steigimo prigimtis – savivaldos teisės įgyvendinimas, suponuoja teisę ir
atsakomybę savivaldybės funkcijų įgyvendinime. Be to, Vietos savivaldos įstatymo 29
straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad savivaldybės administracijos direktorius pavaldus
Tarybai bei atskaitingas Tarybai ir merui. Įgyvendinant atskaitingumo principą negali
būti draudžiama Tarybai gilintis į savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos sritis. Kolegija, būdama savivaldybės patariamuoju organu, negali tiesiogiai lemti savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimų ir duoti privalomųjų nurodymų, tačiau
tokia kolegijos teisė Reglamente ir nėra įrašyta. Pareiškėjo argumentas dėl pailgėjusios
sprendimo priėmimo procedūros nėra pagrįstas nei duomenimis, nei samprotavimais.
Teisės įgyvendinimas priklauso nuo jos įgyvendinimo mechanizmo, o ne tik nuo pačios
teisės buvimo. Teismo nuomone, darbo grupės sudarymas vertintinas kaip kolegijos
darbo forma. Kolegijos veikla nėra detaliai reglamentuota Vietos savivaldos įstatyme,
tai rodo, kad įstatymų leidėjas šiam organui yra palikęs tam tikrą veiklos laisvę. Darbo
grupė nėra nuolatinis formalus organas, o tik kelių asmenų susibūrimas klausimų nagrinėjimui. Atsižvelgiant į tai, laikoma, kad tokių organų nenumatymas įstatyme negali
būti vertinamas kaip draudimas juos steigti. Nenustatyta, kad Reglamento 29 straipsnio
5 dalyje numatyta kolegijos teisė nagrinėti administracijos direktoriaus įsakymų projektus, bei, kad Reglamento 42 straipsnio 4 dalyje numatyta kolegijos teisė sudaryti darbo
grupes, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 daliai.
Dėl Reglamento 32 straipsnio 2 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,Kontrolės
komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų Tarybos narių dauguma“, bei Reglamento 38 straipsnio 2 dalis ta apimtimi,
kuria nurodyta, jog ,,ekstremalių įvykių, atvejais <...> sprendimas laikomas priimtu už
jį balsavus ne mažiau kaip 3/5 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Reglamento 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kontrolės komiteto pirmininkas laikomas
išrinktu, o jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų Tarybos narių dauguma. Reglamento 38 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog ekstremalių įvykių, atitinkančių
Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti
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klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka. Tokiu atveju sprendimas laikomas
priimtu už jį balsavus ne mažiau kaip 3/5 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių. Vyriausybės atstovas abejoja, ar šios Reglamento nuostatos neprieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 daliai, kurioje nurodyta, kad Tarybos sprendimai priimami
posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Vietos savivaldos įstatymo 14
straipsnio 3 dalis nustato, kad kontrolės komiteto pirmininką savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu
skiria Taryba reglamento nustatyta tvarka. Teismas nurodė, jog įtvirtinimas įstatyme,
kad kontrolės komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas skiriami reglamento nustatyta
tvarka rodo, jog Tarybai yra suteikta teisė pasirinkti kontrolės komiteto pirmininko ir jo
pavaduotojo skyrimo būdą, o kartu ir nustatyti, kokia balsų dauguma jis turi būti renkamas ar paskiriamas, todėl nuostata nevertinama kaip neatitinkanti Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 dalies reikalavimų. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7
dalis reglamentuoja sprendimų priėmimą ekstremalių situacijų metu. Normoje nurodyta, kad ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais
meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos
tvarka. Šioje normoje nėra nurodyta kokia nors ypatinga balsų dauguma, reikalinga
sprendimui priimti. Tokioje situacijoje daroma išvada, kad įstatymų leidėjas apsvarstė
situacijos išskirtinumą ir nematė reikalingumo nustatyti kitokį reguliavimą, nei pateiktas Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje. Todėl teismas pažymėjo, kad Reglamento 38 straipsnio 2 dalies nuostata, jog „ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės
patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti klausimą ir
siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka. Tokiu atveju sprendimas laikomas priimtu už
jį balsavus ne mažiau kaip 3/5 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių“ prieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai.
Dėl Reglamento 33 straipsnio 12 punkto ta apimtimi, kuria nustato, kad ,,Taryba
tvirtina visų komitetų išlaidų dydžius<...>. Lėšos tokių grupių darbui skiriamos pagal
patvirtintą komiteto išlaidų sąmatą“ atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6
daliai, 14 straipsniui, 16 straipsnio 2 bei 3 punktams, 19 straipsnio 14 daliai, 26 straipsnio 2 daliai, 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui ir dėl Reglamento 33 straipsnio 12 punkto
ta apimtimi, kuria nustato, kad ,,komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias gali būti
įrašyti davę sutikimą Tarybos nariai, įmonių įstaigų ir organizacijų atstovai, ekspertai“,
atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniui bei 19 straipsnio 14 daliai pirmosios
instancijos teismas pažymėjo, jog Reglamento 33 straipsnio 12 punkte nustatyta, jog
mero teikimu Taryba tvirtina visų komitetų išlaidų dydžius. Svarstytiniems klausimams
parengti komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias gali būti įrašyti davę sutikimą
Tarybos nariai, įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai, ekspertai. Lėšos tokių grupių
darbui skiriamos pagal patvirtintą komiteto išlaidų sąmatą. Teismo vertinimu, nėra teisinio pagrindo komitetų patirtų išlaidų apmokėti pagal Tarybos patvirtintą sąmatą iš
Tarybos sekretoriatui skirtų asignavimų. Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 14
dalyje apibrėžiama sekretoriato paskirtis ir sudarymo būdas. Tarybos sekretoriatas steigiamas Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat Tarybos sprendimų
projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl Tarybos sprendimų projektams rengti. Sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija.
Taryba nustato atskirą sekretoriato išlaidų sąmatą. Sekretoriatas gali būti sudaromas iš
mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnau183
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tojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Kaip matyti iš šių įstatymo nuostatų,
sekretoriatas turi visiškai skirtingą statusą nei Tarybos komitetas, todėl sulyginti šių
dviejų subjektų ir dalį sekretoriatui skirto finansavimo atiduoti komitetui nėra teisinio pagrindo. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas reikalauja, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais
jų veiklos klausimais priimti sprendimai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjas prašė ištirti ir šios Reglamento nuostatos atitikimą Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 punktams, tačiau nesant konkrečių pareiškėjo argumentų
negalima nustatyti, kokias 16 straipsnio nuostatas jis turi omenyje, nes šis straipsnis
susideda iš 3 dalių, kurių 2 ir 3 dalyje yra punktai. Pareiškėjas kėlė abejones ir dėl to, kad
Reglamento 33 straipsnio 12 punkte nepagrįstai įrašyta komitetų teisė sudaryti darbo
grupes, į kurias gali būti įrašyti davę sutikimą Tarybos nariai, įmonių įstaigų ir organizacijų atstovai, ekspertai. Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnis numato Tarybos
komitetų veiklos formas ir kompetencijos ribas. Šiame straipsnyje nėra tiesiogiai numatyta komitetų teisė sudaryti darbo grupes. Tačiau šio straipsnio 6 dalyje nustatyta,
kad komitetų darbe patariamojo balso teise reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti
visuomenės atstovai – seniūnaičiai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti
asmenys. Vietos savivaldos įstatymas nenumato, kokiomis formomis šie asmenys gali
dalyvauti komiteto veikloje, tačiau nedraudžia tokias darbo formas nustatyti Taryboms.
Tai, kad Reglamento 33 straipsnio 12 punkte pasirinkta dalyvavimo Tarybos komiteto
veikloje forma – darbo grupė, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniui.
Pareiškėjo nurodoma Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 14 dalis, numatanti, kad
komitetams aptarnauti ir sprendimų projektams rengti gali būti steigiamas savivaldybės
sekretoriatas, neeliminuoja seniūnaičių, ekspertų, valstybės tarnautojų ir kitų suinteresuotų asmenų teisės dalyvauti komiteto darbe. Todėl teismas pripažino, kad Reglamento
33 straipsnio 12 punktas ta apimtimi, kuria nustato, kad ,,Taryba tvirtina visų komitetų
išlaidų dydžius<...>. Lėšos tokių grupių darbui skiriamos pagal patvirtintą komiteto išlaidų sąmatą“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 14 straipsniui, 19 straipsnio 14 daliai, 26 straipsnio 2 daliai, 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui.
Dėl Reglamento 37 straipsnio 5 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sąvoka
„dalyvauja“ reiškia, kad tarybos narys yra užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma ir
tuo atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“,
atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 daliai bei 26 straipsnio 1 daliai teismas nurodė, jog Reglamento 37 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog posėdžiai yra teisėti,
jeigu juose dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma. Sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad
Tarybos narys yra užsiregistravęs Reglamento 6 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka. Ši
nuostata taikoma ir tuo atveju, kai Tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 dalis sako, kad Tarybos
posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma. Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis numato atlyginimo mokėjimą Tarybos nariams,
išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant Tarybos nario pareigas.
Reglamento 37 straipsnio 5 dalies nuostata taikoma kartu su Reglamento 6 straipsnio 7
dalimi. Šioje normoje numatyta, kad Tarybos narys, atvykęs į posėdį, pasirašo registracijos lape. Išvykdamas posėdžiui nepasibaigus taip pat turi pasirašyti registracijos lape.
Tarybos nariui pavėlavus į posėdį ar išvykus iki posėdžio pabaigos sekretoriato atsakingasis specialistas užrašo jo atvykimo laiką ar išvykimo laiką. Iš Reglamento 6 straipsnio
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7 dalies nuostatos matyti, kad Tarybos narys yra užsiregistravęs posėdžiui ir gali būti
laikomas dalyvaujančiu jame tik tuo laiku, kai realiai dalyvauja Tarybos posėdyje. Nepriklausomai nuo to, ar Tarybos narys savanoriškai vykdo registravimosi pareigą, ar už
jį tai padaro sekretoriato atsakingasis specialistas, registracijos lape yra pažymimas realus Tarybos nario buvimo posėdyje laikas. Todėl dalyvaujančiu Tarybos narys gali būti
pripažįstamas tik tada, kai jis yra užsiregistravęs ir neišsiregistravęs registracijos lape.
Aiškindamas Reglamento 37 straipsnio 5 dalies nuostatą pareiškėjas jos taikymą atskiria
nuo Reglamento 6 straipsnio 7 dalies reguliavimo. Toks atsiejimas nėra galimas, kadangi
Reglamento 37 straipsnio 5 dalyje pažymėta, kad šios dvi normos taikomos kartu. Todėl pareiškėjas neteisingai nustato normos turinį. Įvertinus Reglamento 6 straipsnio 7
dalį matyti, kad pagal Reglamento 37 straipsnio 5 dalį dalyvavimu posėdyje negali būti
laikoma situacija, kai Tarybos narys užsiregistravęs išvyksta iš Tarybos posėdžio. Tuo
remiantis teismas pareiškėjo argumentus pripažino nepagrįstais.
Dėl Reglamento 37 straipsnio 7 dalies ta apimtimi, kuria nurodyta, jog ,,Tarybos
posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles nustato meras“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 20 straipsnio 2 daliai
bei VAĮ 6 straipsnio 2 daliai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog analogiška nuostata jau buvo tirta teismuose. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo išnagrinėtas to paties pareiškėjo prašymas ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2009 m. liepos 1 d. sprendimu patvirtinto Reglamento 37 straipsnio 7 dalies 5 sakinio
nuostata: „Tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles
nustato meras“, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkto
bei VAĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Vilniaus apygardos administracinio teismo
2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu (administracinė byla Nr. I-3795-580/2010) bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi (administracinė byla Nr. A492-2649/2011) buvo nustatyta, kad prašoma ištirti reglamento nuostata
įstatymams neprieštarauja. Norminėje byloje buvo konstatuota, kad Reglamento nustatytas reguliavimas negali būti vertinamas kaip įpareigojantis merą priimti norminį administracinį aktą. Pareiškėjo prašymas grindžiamas analogiškais motyvais kaip ir
buvo nurodyti teismų išnagrinėtoje byloje. Suformuota teismų praktika vadovaujamasi
ir šioje byloje.
Dėl Reglamento 40 straipsnio 3 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,balsuojant
elektronine balsų skaičiavimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie Tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai teismas nurodė, jog
Reglamento 40 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog balsuojant elektronine balsų skaičiavimo
įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie Tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“. Tarybos sprendimai
priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, kuri skaičiuojama nuo
balsavusiųjų „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“ Tarybos narių skaičiaus, išskyrus specialius
įstatymų ir Reglamento numatytus atvejus. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9
dalyje numatyta, kad Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos
narių balsų dauguma. Tokia įstatymo nuostata reiškia, kad už priimamą sprendimą turi
balsuoti dauguma posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Dalyvavimo posėdyje sąvoka
yra pateikta Reglamento 37 straipsnio 5 dalyje, kurioje sakoma, kad dalyvaujančiu laikomas Tarybos narys, kuris yra užsiregistravęs Reglamento 6 straipsnio 7 dalies nustatyta
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tvarka. Įstatymo įpareigojimas sprendimus priimti dalyvaujančių Tarybos narių balsų
dauguma negali būti tinkamai įvykdytas tokiu būdu, koks yra numatytas Reglamento
40 straipsnio 3 dalyje, kadangi laikomų dalyvaujančiais pagal Reglamento 6 straipsnio
7 dalį ir užsiregistravusių elektroninėje balsavimo sistemoje asmenų skaičius gali nesutapti. Nedalyvaujantis balsavime asmuo turėtų būti laikomas susilaikiusiu priimant tam
tikrą sprendimą. Nurodė, jog Atsakovo argumentai dėl negalimumo naudotis elektronine balsavimo sistema yra nepagrįsti. Reglamente galima numatyti atskirą taisyklę dėl
posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių skaičiaus nustatymo registruojantis elektronine
balsavimo sistema prieš balsavimą ir nuo šio skaičiaus skaičiuoti posėdžio kvorumą
bei balsavimo rezultatus. Todėl teismas pripažino, kad Reglamento 40 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,balsuojant elektronine balsų skaičiavimo įranga,
dalyvaujančiais balsavime laikomi tie Tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje
balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“, prieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 daliai.
Dėl Reglamento 56 straipsnio 3 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sprendimas
dėl Tarybos paskirto vadovo ar pareigūno atleidimo ar atšaukimo priimamas slaptu
balsavimu“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjas prašo ištirti Reglamento 56 straipsnio 3 dalies
atitikimą Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai, tačiau pareiškėjo nurodyta
nuostata yra išdėstyta ne Reglamento 56 straipsnio 3 dalyje, bet to paties straipsnio 4
dalyje. Kadangi bylos šalys pasisakė dėl Reglamento 56 straipsnio 4 dalyje išdėstytos
nuostatos, tai tiriamas šios normos atitikimas įstatymui. Reglamento 56 straipsnio 4
dalyje numatyta, kad sprendimas dėl Tarybos paskirto vadovo ar pareigūno atleidimo ar atšaukimo priimamas slaptu balsavimu. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
9 dalyje numatyti atvejai, kada yra balsuojama slaptai. Normoje sakoma, kad dėl Tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai renkamas
meras, skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, sprendžiamas nepasitikėjimo meru,
mero pavaduotojais, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojais klausimas. Slaptas balsavimas Reglamente nustatyta
tvarka galimas ir tais atvejais, kai skiriami kontrolės komiteto pirmininkas, kontrolės
komiteto pirmininko pavaduotojas, administracinės komisijos pirmininkas, etikos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo kontrolės komiteto pirmininku, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, administracinės komisijos pirmininku, etikos
komisijos pirmininku klausimas. Tokia normos konstrukcija rodo, jog įstatymų leidėjas yra sureguliavęs slapto balsavimo procedūros taikymą ir išsamiai nurodęs atvejus,
kada slaptas balsavimas gali būti taikomas. Normoje nėra numatyta Tarybos teisė slaptą
balsavimą taikyti ir atleidžiant ar atšaukiant kitus nei normoje išvardytus pareigūnus.
Atsakovo argumentas, kad slapto balsavimo teisė kyla iš Konstitucijos 120 straipsnyje
įtvirtintos savivaldybių teisės veikti laisvai ir savarankiškai, nėra pagrįstas. Konstitucijos
120 straipsnio 2 dalyje numatyta ne tik teisė veikti laisvai ir savarankiškai, bet ir jos
ribojimas – teisė gali būti įgyvendinama tik veikiant pagal Konstitucijos ir įstatymų
apibrėžtą kompetenciją. Iš Vietos savivaldos įstatyme pateikiamo reguliavimo matyti,
kad valstybė savivaldybės kompetencijos klausimų įgyvendinimą reguliuoja nustatydama detalias savivaldybių veiklos taisykles. Tokia valstybės teisė galėtų būti ginčijama
Konstituciniame Teisme, keliant klausimą dėl Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
186

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

9 dalies atitikimo Konstitucijos 120 straipsniui. Byloje atsakovas argumentų dėl normos nekonstitucingumo nepateikia. Kadangi kitais klausimais valstybės kompetencija
nustatyti savivaldybių veiklos taisykles nėra ginčijama, su šia teise yra sutinkama, teismas nelaikė reikalingu kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 9 dalies atitikimo Konstitucijai. Remiantis tuo pirmosios instancijos teismas
pripažino, jog Reglamento 56 straipsnio 4 dalies nuostata, kad „Sprendimas dėl Tarybos
paskirto vadovo ar pareigūno atleidimo ar atšaukimo priimamas slaptu balsavimu...“
toje apimtyje, kad nėra išvardyti Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyti pareigūnai, dėl kurių galima balsuoti slaptu balsavimu, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas papildomame sprendime nurodė, jog
nors pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad teismo sprendime nenurodytas leidinys, kuriame
turi būti paskelbtas teismo sprendimas, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 117 straipsnyje reglamentuojamas teismo sprendimo
skelbimas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, 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. Teismo sprendime gali
būti nurodytas ir kitas leidinys, kuriame turi būti paskelbtas teismo sprendimas. ABTĮ
95 straipsnyje nenumatyta galimybė priimti papildomą sprendimą tuo atveju, kai sprendime nenurodyta jo vykdymo tvarka. Nei ABTĮ 115 straipsnyje, nei 117 straipsnyje nenurodoma, kad pripažinus norminį administracinį teisės aktą neteisėtu, sprendime turi
būti nurodoma jo paskelbimo tvarka. Teismo sprendimo skelbimo reikalavimas kyla iš
ABTĮ 117 straipsnio reikalavimų vykdymo, todėl įstatymo pakartojimas teismo sprendime nėra privalomas, teismui nenurodžius kito spaudos leidinio, sprendimas skelbiamas tame leidinyje, kuriame buvo oficialiai paskelbtas.
III.
Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinis skundas
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje apeliaciniu skundu (b. l. 143–
147) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. papildomą
sprendimą, kuriuo papildytas teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimas, pakeisti: panaikinti sprendimo dalį, kuria Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d.
sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 6 straipsnio 15 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog šio straipsnio 15 dalies
pirmoje pastraipoje nurodyto dydžio išmoka kiekvieną mėnesį – iki 10 dienos – avansu
pervedama visiems Tarybos nariams, ir nenustatyta, kaip yra įvertinama ar nurodytų išlaidų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, 29 straipsnio 5 dalis
bei 42 straipsnio 4 dalis, 32 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad kontrolės
komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų Tarybos narių dauguma, 33 straipsnio 12 punktas ta apimtimi, kuria nustato,
kad komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias gali būti įrašyti davę sutikimą Tarybos
nariai, įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai, ekspertai, 37 straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad tarybos narys yra užsiregistravęs
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<...>. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai Tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar
nepasibaigusio posėdžio“ pripažintos teisėtomis, ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą dėl minėtų Reglamento nuostatų patenkinti, likusioje sprendimo dalyje
sprendimą palikti nepakeistą.
Apeliaciniame skunde nurodoma, jog teismo sprendimas ta apimtimi, kuria konstatuota, kad nurodytos Reglamento nuostatos yra teisėtos, yra nepagrįstas ir neteisėtas,
nes teismas netinkamai taikė ir aiškino materialines bei procesines teisės normas.
Dėl Reglamento 6 straipsnio 15 dalies atitikties Vietos savivaldos įstatymo 26
straipsnio 2 daliai pareiškėjas nurodo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2011 m. sausio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A63-1728/2010 akcentavo, kad
išmoka gali būti gaunama tik tada, kai Tarybos narys įvykdo šias sąlygas: išlaidos susijusios su Tarybos nario veikla; lėšos išleistos tik įstatyme baigtiniu sąrašu įvardintoms išlaidoms; jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. Todėl Taryba
Reglamente nustatydama išmokos dydį ir atsiskaitymo tvarką turi kartu nustatyti, pagal kokius kriterijus ir pagal kokias procedūras šios aplinkybės turi būti patvirtinamos.
Taigi Reglamento nuostatos, nustatančios išmokų dydį, jų skyrimo, atsiskaitymo tvarką
negali prieštarauti Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam išmokos
apskaičiavimo būdui.
Atkreipia dėmesį, jog Reglamento 6 straipsnio 15 dalyje tik formaliai yra perrašyta
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostata, kad išlaidoms apmokėti, kiek
jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama
ne didesnė kaip 1 000 litų išmoka atsiskaitytinai. Reglamento 6 straipsnio 15 dalyje
nustatyta, jog nurodyto dydžio išmoka kiekvieną mėnesį – iki 10 dienos – avansu pervedama visiems Tarybos nariams į jų nurodytas sąskaitas banke. Taip pat numatoma iki
kada pateikiama išmokų ketvirčio apyskaita, tačiau nei Tarybos nariams, nei išmokas
administruojančiam padaliniui nėra nustatyta pareiga skiriant išmokas įvertinti, kokią
dalį paslaugų ar išlaidų suteikė ar apmokėjo savivaldybės administracija. Todėl likusių
minėtos dalies normų analizė leidžia daryti išvadą, jog skiriant išmokas nėra įvertinama,
kokias prekes ar paslaugas suteikė, kokią išlaidų dalį apmokėjo tiesiogiai savivaldybės
administracija. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad toks teisinis reglamentavimas
neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatyto reguliavimo ir jo
tikslų.
Dėl Reglamento 29 straipsnio 5 dalies bei 42 straipsnio 4 dalies prieštaravimo Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 daliai nurodo, jog Vietos savivaldos įstatymo
17 straipsnio 4 dalyje išvardyti kolegijos įgaliojimai yra analogiški Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 11, 20, 41 punktuose nurodytiems įgaliojimams, todėl
sistemiškai aiškinant minėtas nuostatas darytina išvada, kad kolegija, būdama Tarybos
patariamuoju organu, gali teikti rekomendacija Tarybai, o ne kitiems subjektams, jos
kompetencijai priskirtais klausimais. Be to, nepaisant to, kad kolegija yra sudaryta iš Tarybos narių, kolegija negali būti tapatinama su Taryba ir nepagrįstai teismo sprendime
nurodoma, kad kolegijos teisė svarstyti administracijos direktoriaus įsakymu projektus
kildinama iš Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies, kurioje numatyta, kad
administracijos direktorius pavaldus ir atskaitingas Tarybai. Atkreipia dėmesį, kad kolegijai pavesta nagrinėti administracijos direktoriaus įsakymų projektus. Kadangi kolegijai
pavesta nagrinėti ne jau priimtus administracijos direktoriaus įsakymus, o jų projektus,
darytina išvada, jog šia norma yra siekiama suteikti Tarybos kolegijai įgaliojimus lemti
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administracijos direktoriaus įsakymų priėmimą. Reglamento 30 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog kolegija posėdžiuose priima protokolinius nutarimus, 3 dalyje nustatyta, kad
kolegijos posėdžiai rengiami paprastai kartą per savaitę. To paties straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kolegijos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su protokolinių nutarimų
projektais teikia savivaldybės administracija. Iš kolegijos protokolinių nutarimų turinio
matyti, jog kolegija priima protokolinius nutarimus „pritarti“ ar „nepritarti“ administracijos direktoriaus įsakymų projektams ir (ne)siūlo juos pasirašyti. Nors Reglamente
expressis verbis nėra nurodyta, kad administracijos direktoriui prieš priimant įsakymą
jo projektas privalo būti apsvarstytas kolegijoje, tačiau sisteminis Reglamento nuostatų
aiškinimas bei kolegijos protokolinių nutarimų turinio analizė leidžia daryti išvadą, kad
administracijos direktoriaus įsakymų projektų nagrinėjimas kolegijoje yra privalomas,
o tai akivaizdžiai vilkina įsakymo priėmimo procedūras. Todėl darytina išvada, jog Tarybos Reglamento 29 straipsnio 5 dalyje nustatyti kolegijos įgaliojimai prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 daliai.
Pareiškėjo nuomone, teismas taip pat nepagrįstai konstatavo, kad Reglamento 42
straipsnio 4 dalyje numatytas darbo grupės sudarymas yra vertintinas kaip kolegijos
darbo forma ir tokių organų nenumatymas įstatyme negali būti vertinamas kaip draudimas juos steigti. Pažymi, jog Tarybos kolegija sudarydama darbo grupes priima privalomojo pobūdžio teisės aktą, kuriame suformuluojami privalomi nurodymai kolegijai
nepavaldiems asmenims. Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 dalies nuostatos leidžia daryti išvadą, kad kolegija neturi įgaliojimų priimti privalomojo pobūdžio teisės
aktų. Be to, savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių sudarymas yra priskirtas
išimtinei Tarybos, o ne kolegijos kompetencijai (Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d.
6 p.).
Dėl Reglamento 32 straipsnio 2 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad kontrolės
komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už juos
balsuoja visų Tarybos narių dauguma, atitikties Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
9 daliai pareiškėjas nurodo, jog įstatymai nesuteikia Tarybai teisės nusistatyti išimtis
ar atvejus, kada sprendimo priėmimui reikia kitokio balsų skaičiaus, nei nurodyta pačiame įstatyme. Tik įstatyme tiesiogiai nustatytais atvejais gali būti nustatyta kitokia
sprendimo priėmimui reikalinga balsų kvota, nei nurodyta Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 9 dalyje. Todėl Taryba, nustatydama kontrolės komiteto pirmininko bei jo
pavaduotojo skyrimo tvarką, negalėjo nustatyti kitokios, nei numatyta įstatyme, sprendimo priėmimui reikalingos balsų daugumos.
Dėl Reglamento 33 straipsnio 12 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias gali būti įrašyti davę sutikimą Tarybos nariai,
įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai, ekspertai, atitikties Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsniui bei 19 straipsnio 14 daliai pareiškėjas nurodo, kad jis nesutinka su teismo aiškinimu, kad darbo grupės sudarymas yra viena iš Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 6 dalyje įtvirtintų dalyvavimo komiteto darbe formų. Pažymi, jog Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta tvarka yra nustatyta Reglamento
33 straipsnio 14 dalyje, todėl darytina išvada, kad Taryba Reglamento 33 straipsnio
12 punktu nustatydama, kad svarstytiniems klausimams parengti komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias gali įrašyti davę sutikimą Tarybos nariai, įmonių, įstaigų ir
organizacijų atstovai, ekspertai, siekė kitų, nei Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6
dalyje įtvirtintų tikslų. Darbo grupės sudarymas nėra patariamojo pobūdžio, rekomen189

I. Administracinių teismų praktika

dacinis sprendimas. Toks komiteto sprendimas sukelia atitinkamas teisines pasekmes,
todėl komitetai, neturėdami teisės priimti privalomojo pobūdžio sprendimų, negali sudaryti darbo grupių iš kitų nei komiteto narių.
Dėl Reglamento 37 straipsnio 5 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad Tarybos narys yra užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma ir tuo
atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“, atitikties Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 daliai bei 26 straipsnio 1 daliai pareiškėjas
nurodo, jog net jei Tarybos nario realiai/fiziškai nėra Tarybos posėdyje, vadovaujantis
minėta Reglamento nuostata, jis bus laikomas dalyvaujančiu posėdyje. Toks reglamentavimas reiškia, kad Tarybos nario dalyvavimas posėdyje yra siejamas tik su jo užsiregistravimu registracijos lape, nepaisant to, ar jis toliau realiai dalyvauja posėdyje, ar ne.
Jeigu Tarybos narys palieka posėdžių salę neišsiregistravęs, laikoma, kad jis dalyvauja
posėdyje. Toks reglamentavimas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1
dalies nuostatoms ir dalyvavimo posėdyje tikslams. Aiškinant Vietos savivaldos įstatymo nuostatas tiek sisteminiu, tiek lingvistiniu, tiek teleologiniu teisės aiškinimo metodu,
darytina išvada, jog sąvoka „dalyvauja“ turi būti suprantama kaip Tarybos nario realus
fizinis dalyvavimas Tarybos posėdyje vienokiu ar kitokiu būdu balsuojant, svarstant
darbotvarkės klausimus. Jeigu Tarybos narys užsiregistruoja atvykęs į posėdį, tačiau iš
jo pasišalina ir fiziškai nedalyvauja svarstant darbotvarkės klausimus, dėl jų balsuojant,
tai laikoma, kad jis posėdyje nedalyvauja.
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinis skundas
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu (b. l. 131–137)
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d.
sprendimą ir pareiškėjo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.
Apeliaciniame skunde dėl Reglamento 5 straipsnio 3.3 punkto atitikimo VAĮ 31
straipsniui atsakovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl teiktų argumentų, jog VAĮ 31 straipsniu ir Reglamento 5 straipsnio 33 punktu reglamentuojami
skirtingi dalykai, todėl šių normų atitikimas gali būti vertinamas tik tiek, kiek normomis apibrėžtos sąvokos sutampa. VAĮ 31 straipsnyje nustatyti administracinės procedūros terminai, o Reglamento 5 straipsnio 33 punktu reglamentuojamas prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimas. Pažymi, jog VAĮ 19 straipsnis pateikia administracinės
procedūros sąvoką. Mano, jog Reglamento nuostatos dėl skundų, nesusijusių su teisių
ir teisėtų interesų pažeidimu, taip pat bet kokių prašymų ir pareiškimų, nenagrinėtinos
atitikimo VAĮ 31 straipsnio aspektu, kadangi prašymai ir pareiškimai, skundai, nesusiję
su asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimu, nepatenka į administracinės procedūros
sąvoką ir administracinės procedūros taisyklės jiems negali būti taikomos. Nurodo, jog
pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškina Reglamento nuostatas, nes Reglamentas nepakeitė VAĮ 31 straipsnyje nustatytų administracinės procedūros terminų. VAĮ
nustato tik maksimalų administracinė procedūros terminą. Trumpiausi administracinės
procedūros terminai VAĮ nenustatomi, todėl nėra teisinio pagrindo drausti nustatyti
trumpesnius prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo terminus, ypač kai jie net
nepatenka į administracinės procedūros reguliavimo sritį. Pagal Reglamentą Tarybos
narys gautą asmens prašymą, pareiškimą ir skundą persiunčia nagrinėti savivaldybės
pareigūnui, o savivaldybės pareigūnas atsako Tarybos nariui, o ne pareiškėjui. Taigi šiuo
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atveju savivaldybės pareigūno atsakymas vertintinas kaip Tarybos nariui pateiktina išvada, o ne kaip administracinės procedūros rezultatas. Tuo atveju, kai Tarybos narys
atsakys į pareiškėjo prašymą, pranešimą ir skundą, bus laikoma, jog prašymas, pareiškimas ar skundas yra išnagrinėti (nagrinėjimo terminas skaičiuojamas iki tol, kol Tarybos
narys atsako pareiškėjui). Tuo atveju, jeigu būtų nustatytas 20 darbo dienų terminas,
skirtas Tarybos narių persiųstų dokumentų nagrinėjimui, būtų nepagrįstai prailginamas bendras asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo terminas. Pažymi, jog
darbo krūvio paskirstymas ir darbo organizavimas yra vidaus administravimo veikla,
kurią atlieka savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai. Nurodo, jog
asmenims viešojo administravimo srityje nėra garantuojama, jog jų prašymai bus nagrinėjami tam tikra tvarka (užduočių skirstymas konkretiems vykdytojams yra vidaus
administravimo dalykas), o institucija įpareigojama priimti reikiamą rezultatą (sprendimą) teisės aktuose nustatytas terminais, informuoti apie dokumento nagrinėjimo eigą.
Todėl mano, jog asmenų lygiateisiškumas aiškinamas plečiamai.
Atkreipia dėmesį į tai, jog Reglamentas nustatė vidinę prašymų nagrinėjimo savivaldybės institucijose tvarką. Tai priskirta vidaus administravimo sričiai, kurios VAĮ
31 straipsnis nereguliuoja. Tarybos narys yra politikas, savivaldybės atstovaujamosios institucijos (Tarybos) narys. Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga,
kurios funkcijos apibrėžtos Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnyje, o savivaldybės
administracijos direktorius yra laikomas vykdomąja savivaldybės institucija. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktą Tarybos narys turi teisę iš savivaldybės
administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti
visą Tarybos nario veiklai reikalingą su Taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti
klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir
žodžiu pateikti pastabas dėl Tarybos sprendimų projektų, dėl Tarybos darbo tvarkos,
Tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl pavedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje,
vadovus ir valstybės tarnautojus, gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui,
techninę pagalbą ir priemones Tarybos nario įgaliojimams vykdyti. Taigi Tarybos nario
ir savivaldybės administracijos santykiai yra reglamentuojami Vietos savivaldos įstatymo, todėl pirmosios instancijos teismas neįvertino savivaldos institucijų veiklos specifikos ir šiems santykiams nepagrįstai taikė tik VAĮ nustatytus terminus. Pažymi, jog vietos
savivaldos institucijų santykiai negali būti prilyginami centrinės valdžios institucijoms,
kuriose galioja konstitucinis valdžių atskyrimo principas. Savivaldoje sprendimų priėmimas ir jų įgyvendinimas yra susiję, todėl Tarybos narių ir administracijos laikymas
visiškai nesusijusiomis viešojo administravimo institucijomis neatitinka Konstitucijoje
ir Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų savivaldos veiklos pagrindų.
Dėl Reglamento 6 straipsnio 15 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 26 straipsnio 2 daliai atsakovas nurodo, jog Reglamente yra įtvirtintas Vietos
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies sąlygas atitinkantis teisinis reguliavimas: lėšos
skiriamos einamąjį mėnesį ir yra atsiskaitoma šiam mėnesiui pasibaigus, o lėšų limitas
sumuojamas kiekvieną ketvirtį. Pirmosios instancijos teismo sprendimas motyvuojamas
tuo, jog išmokos skyrimas kas mėnesį yra prilyginamas išmokų naudojimui už kiekvieną atskirą mėnesį. Pažymi, jog teismas pripažino, kad atsiskaitymą už išlaidas leidžiama
numatyti už ketvirtį. Įstatyme reglamentuota, kokių rūšių išlaidos yra apmokamos ir
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nustatytas lėšų skyrimas kas mėnesį. Išlaidų skyrimas kas mėnesį vertintinas kaip Tarybos nario veiklos garantija, kadangi atlyginimas už Tarybos nario pareigų ėjimą nėra
mokamas. Mano, jog tuo atveju, jeigu Reglamente būtų nustatyti ilgesni lėšų skyrimo
intervalai, tai galėtų būti vertinama kaip Tarybos nariams įstatyme įtvirtintos veiklos
garantijos pažeidimas tuo atveju, jeigu Reglamente yra priimtas principinis sprendimas
tokias išlaidas apmokėti. Tarybai deleguota teisė pačiai nustatyti išmokų mokėjimo ir
atsiskaitymo mechanizmą. Teismas pasisakė, jog išlaidų skyrimas kas mėnesį kartu reiškia ir naudojimą už kiekvieną mėnesį. Pažymi, jog pagal Reglamentą lėšos skiriamos iki
einamojo mėnesio 10 dienos. Laikantis pirmosios instancijos teismo sprendimo išaiškinimo, susidarytų situacija, kai Tarybos narys skirtoms išlaidos panaudoti turės mažesnį
negu mėnesio laiko tarpą, kadangi šios lėšos mokamos iki einamojo mėnesio 10 dienos.
Tačiau tokia situacija neatitiks šių išlaidų apmokėjimo tikslų, ypač atsižvelgiant į Tarybos nariui Vietos savivaldos įstatyme nustatytas išlaidų apmokėjimo garantijas. Pažymi,
jog Reglamente nustatyta „atsiskaitymo tvarka“ apima ir taisykles, kokia tvarka Tarybos
narių išlaidos yra pripažįstamos atlygintinomis. Mano, jog pirmosios instancijos teismas
padarė teisingą išvadą jog atsiskaitymą už išlaidas leidžiama numatyti už ketvirtį, tačiau
nepagrįstai į „atsiskaitymo tvarkos“ sąvoką neįtraukė taisyklių, kokia tvarka Tarybos
narių išlaidos yra pripažįstamos atlygintinomis.
Dėl Reglamento 15 straipsnio 8 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai nurodo, jog Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 11 punktu
išskirtinei Tarybos kompetencijai priskirta sprendimų dėl mero politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių steigimo, jų skaičiaus nustatymo ir Tarybos sekretoriato sudarymo priėmimas mero siūlymu. Be to, Vietos savivaldos įstatymo
19 straipsnio 14 dalyje nustatyta, jog Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, Tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl Tarybos sprendimų
projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas Tarybos sekretoriatas, o meras gali
turėti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų. Politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojai gali būti ir Tarybos sekretoriate. Vietos savivaldos
įstatyme yra nustatytas aiškus draudimas, jog mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautoju negali būti tos savivaldybės Tarybos narys. Pažymi, jog frakcijų
veikla Tarybos sprendimų priėmimo procese vaidina svarbų ir reikšmingą vaidmenį.
Vietos savivaldos įstatyme frakcijų veikla išskiriama kaip viena Tarybos veiklos formų
(Vietos savivaldos įstatymo 12 str.). Todėl nėra jokio pagrindo frakcijų išskirti iš kitų
Tarybos vidaus struktūrų ir pripažinti, jog jų veikla negali būti aptarnaujama. Atkreipia
dėmesį į tai, jog pagal Reglamentą frakcijų posėdžiai protokoluojami, vedamas frakcijos
darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Frakcijų veiklos aptarnavimas yra būtinas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo pripažinti, jog Reglamento 15 straipsnio 8 dalis prieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai.
Dėl Reglamento 38 straipsnio 2 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 9 punktui nurodo, jog Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir VTĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, priimtas į pareigas jį priėmusio valstybės
politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimų laikui arba kituose įstatymuose nustatytam laikui. Reglamente Tarybos nariai priėmė sprendimą kitokią sprendimų
priėmimo taisyklę ir numatė kvalifikuotos daugumos reikalavimą, kas savaime Vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalies nepažeidžia.
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Dėl Reglamento 33 straipsnio 12 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 6 daliai, 14 straipsniui, 16 straipsnio 2 ir 3 dalims, 19 straipsnio 14 daliai, 26
straipsnio 2 daliai, 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui atsakovas nurodo, jog komitetai nėra
asignavimų valdytojai ir lėšos jiems biudžete atskirai neplanuojamos ir neskiriamos,
todėl komitetų patirtos išlaidos pagal Tarybos patvirtintas sąmatas yra apmokamos iš
Tarybos sekretoriatui skirtų asignavimų. Tokiu būdu yra tinkamai įgyvendinta Vietos
savivaldos įstatymo 19 straipsnio 14 dalies nuostata, jog komitetams aptarnauti ir sprendimų projektams rengti yra steigiamas savivaldybės sekretoriatas. Reglamento nuostatos nereiškia, jog sekretoriato finansavimas yra atiduodamas komitetams, kadangi komitetai nėra asignavimų valdytojai, o tvirtinami komitetų išlaidų dydžiai. Pažymi, jog į
komitetų išlaidas patenka ir sekretoriato darbuotojų, aptarnaujančių komitetus, darbo
užmokestis, kitos būtinos išlaidos, kurios apmokamos iš Tarybos sekretoriatui skirtų
asignavimų. Pagal Reglamente įtvirtintus lėšų skyrimo principus yra finansuojamos visos komiteto išlaidos ir taip įgyvendinamas komitetų aptarnavimas per sekretoriatą.
Ginčijama Reglamento nuostata jokio papildomo arba atskiro finansavimo nenumato.
Vietos savivaldos įstatymas nereglamentuoja komitetų išlaidų dydžių tvirtinimo ir sąmatų sudarymo, o ginčijama Reglamento nuostata yra susijusi su savivaldybės biudžeto
planavimą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu. Tai,
jog nustatomi atskiri dydžiai komitetams, leidžia planuoti kiekvienam komitetui skiriamas lėšas, palyginti lėšų poreikius ir net tam tikra prasme kontroliuoti tokių išlaidų
mokėjimą.
Dėl Reglamento 40 straipsnio 3 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 9 daliai atsakovas nurodo, jog Reglamente 40 straipsnio 3 dalies nuostatos
tikslas yra dalyvaujančių balsavime Tarybos narių skaičiaus nustatymas balsavimo elektronine balsų skaičiavimo įranga. Reglamento 40 straipsnio 3 dalies nuostata nepažeidžia Reglamento 37 straipsnio 5 dalies nuostatos dėl balsų skaičiavimo, kadangi yra
skirtingi šių nuostatų tikslai ir galimybės. Dėl galimo nesutapimo balsuojant elektronine
balsų skaičiavimo įranga yra būtinas registravimas elektroninėje balsavimo sistemoje.
Be to, elektroninės balsų skaičiavimo įrangos techniniai ypatumai apsprendžia, jog ši
sistema atlieka operacijas tik tada, kai yra įvesti pirminiai duomenys. Neįvedus duomenų apie dalyvavimą balsavime elektroninėje balsų skaičiavimo įrangoje, šia sistema
skaičiavimai negalės būti atliekami ir tais atvejais, kai dalyvaujančių Tarybos narių skaičius sutaps ir pagal Reglamento 37 straipsnio 5 dalį ir pagal Reglamento 40 straipsnio
3 dalį. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismo padarytos išvados ydingumą patvirtina
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-729/2007. Vyriausybės atstovo pozicija nėra nuosekli, nes administracinėje byloje Nr. A438-729/2007 elektroninės balsų skaičiavimo sistemos duomenimis
jis rėmėsi kaip įrodymais, o šioje byloje jis siekia pripažinimo, jog dalyvavimo posėdyje
registracija elektronine balsų skaičiavimo sistema prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui. Atsakovui nėra žinomi jokie pareiškėjo pozicijos pasikeitimo motyvai. Nors minėtoje byloje nebuvo sprendžiamas Reglamento nuostatos teisėtumo klausimas, tačiau
pareiškėjas vadovavosi ginčijama nuostata kaip vienu svarbiausiu argumentu, nurodė,
jog posėdyje dalyvaujančių ir Tarybos sekretoriate užsiregistravusių narių skaičius gali
nesutapti. Taigi pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir nepasisakė dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarties administracinėje byloje
Nr. A438-729/2007 taikymo. Mano, jog posėdyje dalyvaujančių ir balsuojančių elektroni193
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ne balsavimo sistema Tarybos narių skaičiaus sutapimas bus įgyvendintas tik tada, kai
Tarybos nariams posėdžio metu bus draudžiama palikti posėdžių salę arba išvykus nors
vienam Tarybos nariui bus stabdomas Tarybos posėdis.
Nurodo, jog akivaizdu, jog pripažinus prieštaraujančia minėtą nuostatą bus panaikinta galimybė naudotis elektronine balsų skaičiavimo sistema. Balsavimą elektronine
balsų skaičiavimo įranga įtvirtinusi Reglamento 40 straipsnio 1 dalis galiotų, tačiau šios
įrangos naudojimas būtų reikšmingai apribotas pripažinus prieštaraujančią įstatymui
Reglamento 40 straipsnio 3 dalį. Esant techninėms galimybėms posėdyje dalyvaujančius
asmenis registruoti elektronine balsų skaičiavimo įranga, yra nepagrįstas reikalavimas
panaikinti tai įtvirtinančią Reglamento nuostatą. Elektroninės balsų skaičiavimo įrangos naudojimo tikslas – automatizuoti ir palengvinti balsavimo rezultatų skaičiavimą,
supaprastinti posėdžių vedimą, sutrumpinti jų trukmę. Papildomai paaiškina, jog Vietos
savivaldos įstatyme išskiriamos dalyvavimo tarybos posėdyje ir balsavimo Tarybos posėdyje sąvokos. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 dalį Tarybos posėdžiai
yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma. Tarybos narių dalyvavimas yra reikalingas Tarybos posėdžio teisėtumui nustatymui, t. y. ar yra dalyvaujančių
posėdyje asmenų kvorumas. Taigi pirma nustatomas dalyvaujančių tarybos posėdyje
asmenų skaičius, o po to yra balsuojama. Atkreipia dėmesį į tai, jog Tarybos nariai balsuoja asmeniškai, t. y. jie asmeniškai priima sprendimą svarstomu klausimu. Sąvoka „dalyvauti“ nesuponuoja pareigos balsuoti „už“, „prieš“ arba „susilaikau“, nes yra galimybė
ir nebalsuoti, bet dalyvauti. Tai yra Tarybos nario absoliuti ir nevaržoma teisė. Sprendimą kiekvienu atveju priima pats Tarybos narys, o elektroninė balsų skaičiavimo įranga
tik fiksuoja jų apsisprendimo rezultatą – balsavo „už“, „prieš“, „susilaikė“ ar „nebalsavo“.
Dėl Reglamento 56 straipsnio 3 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 9 daliai atsakovas pažymi, jog Reglamento 56 straipsnio 4 dalyje nustatyta,
kad sprendimas dėl Tarybos paskirto vadovo ar pareigūno atleidimo ar atšaukimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos
narių balsų dauguma, jei Taryba nenusprendžia kitaip. Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 9 dalyje tiesiogiai nėra nustatyta, jog Tarybos paskirto vadovo ar pareigūno
atleidimas ar atšaukimas gali būti nustatomas slaptu balsavimu. Tačiau tokio balsavimo
būdo pasirinkimo galimybė kyla iš Konstitucijos 120 straipsnio, numatančio, jog savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Nors skundžiama Reglamento nuostata tiesiogiai Vietos savivaldos įstatyme
neįtvirtinta, tačiau ji kyla iš Konstitucijoje įtvirtinto savivaldos savarankiškumo principo bei atstovaujamųjų institucijų veiklos pagrindų, bendrų tiek Seimui, tiek savivaldybės taryboms. Pažymi, jog Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas, todėl pirmosios
instancijos teismas turėjo kompetenciją pateikti Konstitucijos 120 straipsnio aiškinimą,
neinicijuojant atskiros bylos Konstituciniame Teisme.
Pažymi, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyti tik tie Reglamento punktai, kurie pripažinti prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams. Mano, jog pirmosios instancijos teismas
rezoliucinėje dalyje turėjo nurodyti ir Reglamento punktus, kurie pripažinti neprieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams. Teigia, jog apeliacinės instancijos teismas
turi teisę ištaisyti šiuos pirmosios instancijos teismo sprendimo trūkumus.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 153–156) prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos
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administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimą toje dalyje, kurioje Vyriausybės
atstovo pareiškimas patenkintas, palikti nepakeistą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog iš Reglamento 5 straipsnio 3.3 punkto formuluotės matyti, kad ginčijama Reglamento nuostata yra pakeičiama VAĮ nustatyta skundų, pareiškimų nagrinėjimo tvarka. Analizuojant Reglamento 5 straipsnio 3.3
punktą galima daryti išvadą, jog minėtoje normoje naudojama sąvoka „savivaldybės
pareigūnai“ apima savivaldybės administravimo subjektus, kuriems, nagrinėjant tiek
tiesiogiai gautus, tiek kitų asmenų persiųstus skundus, pareiškimus, yra taikomos VAĮ
nuostatos. Teismas pagrįstai nurodė, kad VAĮ 31 straipsnyje nėra numatytos išlygos taikyti kitus nei įstatyme nustatytus terminus.
Pareiškėjas nesutinka su atsakovo teiginiu, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog
Reglamento 6 straipsnio 15 dalis, ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ketvirčiui skiriamos
lėšos gali būti panaudotos iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai. Pažymi, jog Vietos savivaldos
įstatymo 26 straipsnio 2 dalis numato, jog kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente. Taigi įstatymų
leidėjas Tarybai suteikė teisę nustatyti išmokos dydį ir kokia tvarka bus atsiskaitoma
už lėšų panaudojimą (t. y. kam, kokiais terminai bus pateikiami išlaidas pagrindžiantys
dokumentai ir pan.). Atsiskaitymo už lėšų panaudojimą tvarka nesuteikia teisės Tarybai
nustatyti taisyklių, kokia tvarka išlaidos pripažįstamos atlygintinomis. Kokios išlaidos
gali būti atlyginamos yra imperatyviai nustatyta Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje, t. y. išvardytas baigtinis išlaidų, kurioms padengti gali būti skiriama išmoka,
sąrašas, tų išlaidų Tarybos nariams neapmoka ar minėtų paslaugų/prekių tiesiogiai nesuteikia savivaldybės administracija, tos išlaidos patiriamos tą mėnesį, už kurį mokama
išmoka. Daro išvadą, kad Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas
atsiskaitymo principas suponuoja tai, jog Tarybos nariui negali būti išmokama didesnė pinigų suma, negu yra jo faktiškai patirtos išlaidos, o nuostata, numatanti, jog kas
mėnesį gali būti skiriama išmoka, kurios dydis nustatomas Reglamente, reiškia tai, jog
kiekvieną mėnesį gali būti atlyginamos tik to mėnesio išlaidos, už kurias pateikiami
to mėnesio jas pagrindžiantys dokumentai, ir kurios negali viršyti Tarybos nustatyto
išmokos dydžio.
Pabrėžia, jog nesutinka su atsakovo teiginiu, kad teismas nepagrįstai pripažino, kad
Reglamento 15 straipsnio 8 dalis yra neteisėta. Atkreipia dėmesį, kad Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 11 punktas reglamentuoja mero politinio pasitikėjimo
valstybės tarnautojų pareigybių steigimą ir jų skaičiaus nustatymą bei Tarybos sekretoriato sudarymą. Minėta norma nesuteikia teisės Tarybai steigti kitų nei Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytų pareigybių. Be to, vadovaujantis Vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 11 punktu, Taryba gali priimti sprendimą
tik įsteigti mero politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybes ir nustatyti jų
skaičių arba sudaryti sekretoriatą. Nustatyti, kokios tai bus pareigybės, kokios bus valstybės tarnautojų funkcijos yra priskiriama mero, o ne Tarybos kompetencijai (Vietos
savivaldos įstatymo 20 str. 2 d. 7–9 p.). Vietos savivaldos įstatyme nėra numatyta, jog
frakcijoms aptarnauti gali būti steigiamas politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojo
etatas. Atsižvelgiant į tai, kad viešojo administravimo subjektams leidžiama tik tai, kas
tiesiogiai numatyta, bei, vadovaujantis įstatymo viršenybės, savivaldybės turto racionalaus ir efektyvaus naudojimo principais, darytina išvada, jog ši Reglamento nuostata yra
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neteisėta.
Vyriausybės atstovo manymu, teismas pagrįstai konstatavo, kad Reglamento 38
straipsnio 2 dalis prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai. Pats atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad Taryba nustatė kitokią sprendimų priėmimo
taisyklę, nei numatyta Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje, tačiau nurodo,
kad tai savaime nepažeidžia Vietos savivaldos įstatymo. Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 9 dalyje imperatyviai nurodyta, kad Tarybos sprendimai priimami posėdyje
dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Įstatymas nesuteikia Tarybai teisės nusistatyti išimtis ar atvejus, kada sprendimo priėmimui reikia kitokio balsų skaičiaus, nei
nurodyta pačiame įstatyme. Tik įstatyme tiesiogiai nustatytais atvejais gali būti nustatyta kitokia sprendimo priėmimui reikalinga balsų kvota, nei nurodyta Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje. Atsižvelgiant į tai, kad viešojo administravimo subjektams leidžiama tik tai, kas tiesiogiai numatyta, o visa kita draudžiama, darytina išvada,
jog Taryba pakeisdama Vietos savivaldos įstatyme nustatytą sprendimų priėmimo taisyklę viršijo įgaliojimus.
Vyriausybės atstovo manymu, teismas pagrįstai konstatavo, kad Vietos savivaldos
įstatymas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenumato papildomų išlaidų Tarybos komitetams ar jų darbo grupėms finansavimo. Nei Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnis, nei
16 straipsnio 2 bei 3 dalys nenumato, kad komitetams gali būti skiriamos papildomos
lėšos, jų išlaidoms padengti. Be to, komiteto nariais gali būti tik Tarybos nariai, kuriems
su jų, kaip Tarybos narių, veikla susijusios išlaidos, yra atlyginamos Vietos savivaldos
įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje bei Reglamento 6 straipsnyje nustatyta tvarka. Jokių
papildomų išlaidų atlyginimo įstatymas nenumato.
Pareiškėjas nurodo, jog šios ir administracinės bylos Nr. A438-729/2007 faktinės
aplinkybės skiriasi. Minėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas, ar konkretus Tarybos sprendimas buvo priimtas esant kvorumui ar ne ir nebuvo nagrinėjamas Reglamento nuostatų, nustatančių balsų skaičiavimo principus, teisėtumas. Vyriausybės atstovas
neginčija Tarybos teisės posėdžių metu naudoti elektroninę balsų skaičiavimo sistemą.
Ginčas yra kilęs dėl to, kas yra laikomas dalyvaujančiu posėdyje ir kaip skaičiuojami
sprendimo priėmimui reikalingi balsai, kai yra naudojama elektroninė balsų skaičiavimo sistema.
Pažymi, jog sisteminė Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 9 dalies analizė leidžia daryti išvadą, kad dalyvavimo Tarybos posėdžiuose esmė yra sprendimų priėmimas, o sprendimai priimami Tarybos
nariams balsuojant Tarybos posėdyje dėl svarstomų klausimų. Tarybos posėdyje svarstomo klausimo išsprendimas priklauso nuo Tarybos nario apsisprendimo, kuris, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalimi, yra išreiškiamas balsuojant
dėl sprendimo projekto. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad priimančiu konkretų
sprendimą dėl svarstomo konkretaus klausimo, o tuo pačiu dalyvaujančiu svarstant šį
klausimą Tarybos posėdyje teisine prasme gali būti laikomas tik tas Tarybos narys, kuris Reglamente nustatytu balsavimo būdu išreiškia savo apsisprendimą dėl svarstomo
klausimo, t. y. kuris nustatytu būdu dalyvauja balsavime. Taip Vietos savivaldos įstatymo
nuostatas yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 6
d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A438-729/2007. Tuo tarpu ginčijama Reglamento
nuostata Tarybos nario dalyvavimą posėdyje (kai balsuojama elektronine balsų skaičiavimo įranga) sieja tik su Tarybos nario registracija elektroninėje balsų skaičiavimo
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sistemoje, o Tarybos narių balsų daugumą skaičiuoja nuo poziciją pareiškusių (balsavusių) asmenų skaičiaus. Šios nuostatos iš esmės prieštarauja viena kitai ir iškreipia dalyvavimo posėdyje tikslus. Vadovaujantis Reglamentu, kvorumas būtų skaičiuojamas pagal Tarybos narių registracijos duomenis, tačiau balsų dauguma, reikalinga sprendimo
priėmimui, būtų skaičiuojama nuo poziciją pareiškusių (balsavusių) Tarybos narių, t. y.
užtektų vieno balso, kad sprendimas būtų laikomas priimtu. Tarybos nario dalyvavimas
posėdyje yra siejamas su aktyviu Tarybos nario buvimu Tarybos posėdyje ir jo pozicijos
išreiškimu svarstomais klausimais – balsavimu. Todėl Reglamento nuostata, numatanti,
kad balsuojant elektronine balsų skaičiavimo įranga dalyvaujančiais balsavime laikomi
tie Tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami
mygtuką „dalyvauju“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai.
Mano, jog atsakovas taip pat nepagrįstai nurodo, kad Tarybos teisė nustatyti atvejus, kada yra balsuojama slaptai, kyla iš Konstitucijoje įtvirtinto savivaldybių veiklos
savarankiškumo principo. Atkreipia dėmesį, kad savivaldybės institucijos veikia Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtose kompetencijos ribose. Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 9 dalis imperatyviai reglamentuoja atvejus, kai turi būti balsuojama slaptai.
Minėtoje normoje nustatytas baigtinis sąrašas atvejų, kada Taryba gali balsuoti slaptai.
Įstatymas nesuteikia Tarybai teisės nusistatyti kitokią, nei įstatyme nustatyta, balsavimo
tvarką.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.
Nagrinėjamoje byloje ginčas kyla dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m.
balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos veiklos reglamento atitinkamų nuostatų teisėtumo ir atitikties aukštesnės galios
teisės aktams.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje apeliaciniu skundu nesutinka
su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kuriomis teismas atitinkamų Reglamento
nuostatų nepripažino prieštaraujančiomis įstatymams, atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu nepritaria teismo išvadoms dėl atitinkamų Reglamento nuostatų prieštaravimo įstatymams. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinius skundus grindžia teisės aiškinimo argumentais
ir nurodo, jog teismas netinkamai aiškino materialines teisės normas.
Teisėjų kolegija nurodo, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110 straipsnio 2 dalį, pareiškėjas yra subjektas, turintis teisę kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti savivaldybių
administravimo subjekto priimtų norminių administracinių aktų atitiktį įstatymams,
Vyriausybės norminiams aktams. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 13 dalies nuostatas norminis
administracinis aktas yra vienas 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
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procesinę tvarką ir kartu apibrėžia administracinių teismų kompetenciją tiriant konkretaus administracinio akto teisėtumą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m.
balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtintas Reglamentas šiuo atveju atitinka norminio administracinio akto požymius: tai daugkartinio taikymo aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas)
nustatytais atvejais ir apimtimi detalizuojantis savivaldybės tarybos veiklos reglamentavimą, numatytą įstatyme. Pagal jį priėmusį subjektą, akto pobūdį bei reglamentuojamus
santykius šis aktas pripažintinas norminiu teisės aktu ABTĮ prasme. Be to, pažymėtina,
jog byloje nekyla ginčo dėl Reglamento ar jo atskirų nuostatų norminio pobūdžio ir
šiuo aspektu teisėjų kolegija atskirai nepasisako.
Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju atsakovas, vadovaudamasis ABTĮ
4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą
(toliau – ir Konstitucinis Teismas) su prašymu ištirti, ar Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnis, tiek kiek jame nenumatyta tarybos posėdyje dalyvaujančio asmens sąvoka,
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 119 straipsnio 3 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui, ar Vietos savivaldos įstatymo
26 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nenustatytas laikas, per kurį turi būti panaudota savivaldybės tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto,
telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti skiriama išmoka, neprieštarauja
konstituciniam teisinės valstybės principui. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi pateiktą atsakovo prašymą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, pažymi, kad pagal
ABTĮ 4 straipsnio 2 dalį administracinis teismas privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą,
kai teismui konkrečioje byloje kyla pagrįstų abejonių dėl taikytino įstatymo ar kito teisės akto atitikties Konstitucijai. Taigi pažymėtina, jog teismas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į esamos bylos aplinkybes ir toje byloje taikytiną teisinį reguliavimą,
teisės aktų nuostatas, sprendžia, ar yra būtina kreiptis į Konstitucinį Teismą. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, pateiktą atsakovo prašymą,
atsižvelgusi į byloje keliamus klausimus, kilusį ginčą, taikytinas įstatymų ir kitų teisės
aktų nuostatas, daro išvadą, kad šioje byloje nėra pagrįsto pagrindo manyti, kad nurodytos Vietos savivaldos įstatymo nuostatos prieštarauja Konstitucijai ir tenkinti atsakovo
prašymą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą. Be to, atsakovas nepateikė pagrįstų argumentų dėl legislatyvinės omisijos sąlygų. Taigi nagrinėjamoje byloje gali būti tiriama
atitinkamų Reglamento nuostatų atitiktis aukštesnės galios teisės aktams.
Dėl Reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3.3 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus
savivaldybės pareigūnai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti tarybos nariui
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos“, atitikimo Viešojo administravimo
įstatymo 31 straipsniui
Reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3.3 punkte numatyta, kad tarybos narys nagrinėja
gautus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus bei skundus ir prireikus persiunčia juos svarstyti valstybės bei savivaldybės institucijoms, įmonėms ar įstaigoms. Rinkėjų pareiškimai,
pasiūlymai ir skundai negali būti siunčiami toms institucijoms, kuriomis skundžiamasi. Tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir
198

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

skundus savivaldybės pareigūnai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti
tarybos nariui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju ginčija Reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3.3 punktą ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad ,,tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus savivaldybės pareigūnai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti
ir atsakyti tarybos nariui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos“ ir nurodo, jog ši nuostata neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
(2010 m. gruodžio 23 d. redakcija) (toliau – ir VAĮ) 31 straipsnio. Pirmosios instancijos
teismas pripažino, jog nurodyta nuostata prieštarauja VAĮ 31 straipsniui. Teisėjų kolegija, įvertinusi šiuo aspektu teisinį reguliavimą, su tokia pirmosios instancijos teismo
išvada nesutinka.
Pirmiausiai pažymėtina, jog savivaldybės atstovaujamoji institucija, turinti vietos
valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, yra savivaldybės taryba (Vietos
savivaldos įstatymo (2011 m. gegužės 26 d. redakcija) 3 str. 3 d. 1 p.). Savivaldybės taryba
yra savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, susidedanti iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – savivaldybės tarybos narių,
savo įgaliojimus įgyvendinanti kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriems
klausimai rengiami savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžiuose, savivaldybės
tarybos narių frakcijų ir grupių pasitarimuose, tarybos narių, savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus (Vietos savivaldos
įstatymo 11, 12 str.). Savivaldybės tarybos narys yra Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo (toliau – ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas) nustatyta
tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas
(Vietos savivaldos įstatymo 22 str. 1 d.). Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 dalis
numato tarybos nario pareigą nuolat bendrauti su rinkėjais. Vietos savivaldos įstatymo
24 straipsnio 2 dalis numato savivaldybės tarybos nario teisę kreiptis su paklausimais į
savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių
ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus, taip pat Reglamento 2.3 punktas įtvirtina tarybos nario
teisę gauti iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, organizacijų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių visą tarybos nario veiklai reikalingą su nagrinėjais
ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, Reglamento 2.9 punktas nustato tarybos nario teisę kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybių administracijos, savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat savivaldybės
institucijų, kurios yra savivaldybės teritorijoje, vadovus, tarnautojus. Pabrėžtina, jog šiuo
atveju Vietos savivaldos įstatymas expressis verbis nenumato terminų, per kuriuos turi
būti išnagrinėti Tarybos narių pateikti paklausimai. Šiuo atveju sprendžiant dėl nurodytos nuostatos teisėtumo svarbu tai, ar tarybos nario kreipimosi į savivaldybės instituciją
nagrinėjimas gali būti prilyginamas vidaus administravimo sričiai, ar šis santykis reglamentuojamas viešajam administravimui taikomų teisės normų.
Pažymėtina, jog VAĮ 3 skirsnis reglamentuoja administracinę procedūrą, kuri yra
apibrėžiama kaip pagal VAĮ viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto
veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Vienas iš pagrindų pradėti administracinę procedū199
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rą yra valstybės politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo pranešimas (VAĮ 21 str. 2 d.).
Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu
(VAĮ 34 str. 1 d.), kuris gali būti skundžiamas asmens pasirinkimu administracinių ginčų
komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka (VAĮ 36 str.). Teisėjų
kolegijos vertinimu, tuo atveju, jeigu tarybos narys gautus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus bei skundus persiunčia juos svarstyti valstybės bei savivaldybės institucijoms, įmonėms ar įstaigoms ir vėliau yra priimamas administracinės procedūros sprendimas, tai
šiems gautiems skundams, pranešimams yra taikytinas VAĮ 31 straipsnis, reglamentuojantis administracinės procedūros terminus ir numatantis, jog administracinė procedūra
turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų
nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra
negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas
gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Tuo atveju, jeigu tarybos narys, nagrinėdamas gautus paklausimus, pasiūlymus, kreipiasi su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų,
taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės
tarnautojus, šis kreipimasis negali būti vertinamas kaip administracinė procedūra, šiuo
atveju tarybos narys įgyvendina teisę kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų,
savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat
valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus, kad galėtų tinkamai įgyvendinti savo pareigas, teises kaip valstybės politikas ir
savivaldybės bendruomenės atstovas (VAĮ 11 str. 5 d.) ir šiuo atveju VAĮ 31 straipsnyje
numatytas terminas nėra taikomas.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad Reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3.3 punktas ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad ,,tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus savivaldybės pareigūnai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti
ir atsakyti tarybos nariui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos“, prieštarauja VAĮ 31 straipsniui.
Dėl Reglamento 6 straipsnio 15 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,mėnesiui skirtų lėšų limitas yra sumuojamas kiekvieną ketvirtį, o ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti
naudojamos iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 26 straipsnio 2 daliai ir dėl Reglamento 6 straipsnio 15
dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,šio straipsnio 15 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto dydžio išmoka kiekvieną mėnesį – iki 10 dienos – avansu pervedama visiems tarybos
nariams“, ir nenustatyta, kaip yra įvertinama ar nurodytų išlaidų nesuteikia ar tiesiogiai
neapmoka savivaldybės administracija, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio
2 daliai
Pažymėtina, jog Reglamento 6 straipsnio 15 dalyje yra numatyta, kad merui, mero
pavaduotojams, komitetų pirmininkams, kolegijos nariams, frakcijų seniūnams, tarybos
nariams su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama ne didesnė kaip 1 000 litų išmoka
atsiskaitytinai. To paties straipsnio 3 pastraipoje nurodyta, kad lėšų limitas sumuojamas
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kiekvieną ketvirtį. Ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti naudojamos iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos. Pareiškėjas teigė, jog įtvirtinus mėnesiui skirtų lėšų
sumavimą ketvirčiais bei galimybę jas naudoti iki einamojo ketvirčio mėnesio pabaigos,
netenka prasmės mėnesio limito nustatymas ir tai prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 26 straipsnio 2 daliai.
Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo pateiktą prašymą, nurodo, jog Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 dalis įtvirtina savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų
priimamų sprendimų teisėtumo principą, reiškiantį, 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. Nors pareiškėjas
išsamesnių argumentų dėl šio pricipo pažeidimo nagrinėjamu atveju nepateikė, matyti,
kad jis šios įstatymo nuostatos pažeidimą sieja su Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies pažeidimu.
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis numato, kad tarybos nariui su jo,
kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio,
transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės
administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis
ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente. Teisėjų kolegija nurodo, jog ši įstatymo
nuostata expressis verbis numato tokios išmokos skyrimą kas mėnesį, o kartu ir naudojimą už kiekvieną atskirą mėnesį. Šiuo atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo
išvada, kad Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis nereguliuoja periodiškumo,
lėšų skyrimo ir atsiskaitymo tvarkos, dėl ko taryba turi teisę savarankiškai sureguliuoti
šiuos santykius ir atsiskaitymas už išlaidas kas ketvirtį yra tinkamai nustatyta atsiskaitymo forma, dėl ko pripažįstams neprieštaraujančiu Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai bei priimtu neviršijant tarybos kompetencijos. Tačiau šiuo atveju Reglamento 6 straipsnio 15 dalies nuostata, kad „ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti panaudotos
iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos“, gali būti aiškinama vienareikšmiai
kaip leidžianti vienam mėnesiui skirtas išmokas naudoti kitą mėnesį, o tai prieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai, numatančiai, jog tarybos nariui su jo,
kaip tarybos nario, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai
neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Išmokų naudojimas ketvirčiais paneigia įstatyme numatytą taisyklę ir tuo pačiu
prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, numatančiai savivaldybės
veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, reiškiantį,
jog savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla
ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus. Remiantis tuo, darytina išvada, jog Reglamento 6 straipsnio 15 dalis ta
apimtimi, kuria nustatyta, jog „ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti naudojamos iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos“, taip pat prieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 6 daliai.
Dėl Reglamento 6 straipsnio 15 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,šio straipsnio 15 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto dydžio išmoka kiekvieną mėnesį – iki 10
dienos – avansu pervedama visiems tarybos nariams“, ir nenustatyta, kaip yra įvertinama ar nurodytų išlaidų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija,
atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai teisėjų kolegija nurodo, jog
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis numato, kad tarybos nariui su jo, kaip
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tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis ir
atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente.
Atsižvelgus į šią įstatymo nuostatą darytina išvada, jog šioje nuostatoje nėra expresssis verbis numatytas įpareigojimas reglamente numatyti procedūrą, susijusią su išlaidų
dalimi, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, šiuo atveju
yra numatoma tik tai, kad tarybos nariams skiriamos išmokos dydis ir atsiskaitymo
tvarka nustatoma reglamente. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies analizė
rodo, kad 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. 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 (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje A63-1728/2010). Be to,
pabrėžtina, jog nagrinėjamu atveju Reglamento 6 straipsnio 15 dalyje expressis verbis yra
numatyta, kad tarybos nariams bus kompensuojamos tik savivaldybės administracijos
nesuteiktos ir neapmokėtos išlaidos, kas atitinka Vietos savivaldos 26 straipsnio 2 dalį.
Kaip minėta, konkrečių įpareigojimų tarybai nustatyti tokio įvertinimo tvarką teisės aktuose nėra nurodyta. Teisėjų kolegijos nuomone, savivaldybės administracijos suteiktų
ir apmokėtų išlaidų įvertinimo mechanizmo nustatymas Reglamente, numatančiame
savivaldybės tarybos veiklos tvarką ir formas (Vietos savivaldos įstatymo 11 str. 3 d.),
nėra būtinas. Šiuo atveju pagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, jog byloje nėra
duomenų, kad tokių išlaidų įvertinimas būtų itin sudėtingas ir jo nenustačius Reglamente nebūtų įmanoma tarybos nariams priklausančias išmokas mokėti pagal Vietos
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalį.
Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas
pripažino, kad Reglamento 6 straipsnio 15 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,šio
straipsnio 15 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto dydžio išmoka kiekvieną mėnesį – iki
10 dienos – avansu pervedama visiems Tarybos nariams“, ir nenustatyta, kaip yra įvertinama ar nurodytų išlaidų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija,
neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
Dėl Reglamento 15 straipsnio 8 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,frakcijoms, į
kurias susivieniję savo veiklą taryboje tęsia dauguma pagal vieną rinkimuose dalyvavusių
kandidatų sąrašą išrinktų tarybos narių, aptarnauti gali būti įsteigtas asmeninio (politinio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojo etatas“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 daliai
Nagrinėjamu atveju pareiškėjui kilo abejonės dėl Reglamento 15 straipsnio 8 dalies
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ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,frakcijoms, į kurias susivieniję savo veiklą taryboje
tęsia dauguma pagal vieną rinkimuose dalyvavusių kandidatų sąrašą išrinktų tarybos
narių, aptarnauti gali būti įsteigtas asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo etatas“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai. Pirmosios instancijos teismas pripažino nurodytos nuostatos prieštaravimą Vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 6 punkte įtvirtintam teisėtumo principui. Teisėjų kolegija pritaria šiai pirmosios instancijos teismo išvadai.
Kaip minėta, Reglamento 15 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog frakcijoms, į kurias
susivieniję savo veiklą taryboje tęsia dauguma pagal vieną rinkimuose dalyvavusių kandidatų sąrašą išrinktų tarybos narių, aptarnauti gali būti įsteigtas asmeninio (politinio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojo etatas. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo (2011 m. balandžio 28 d. redakcija) (toliau – ir Valstybės tarnybos įstatymas)
2 straipsnio 7 dalį politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas – valstybės
tarnautojas, priimtas į pareigas jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės
institucijos įgaliojimų laikui arba kituose įstatymuose nustatytam laikui, o šio įstatymo
10 straipsnio 3 dalis numato subjektus priimančius tarnautojus į politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas, tarp jų savivaldybės institucijoje toks subjektas yra savivaldybės meras. Šiuo atveju pažymėtina, jog Vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 11 punkte kaip išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra
numatyta sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų
pareigybių steigimo, jų skaičiaus nustatymo ir savivaldybės tarybos sekretoriato sudarymo priėmimas mero siūlymu. Šiame punkte numatytas išimtinei savivaldybės tarybos
kompetencijai priklausančių veiksmų sąrašas yra baigtinis. Jame nėra numatyta tarybos
teisė steigti kitas nei mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybes. Vietos savivaldos įstatyme nėra numatytas tarybos politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių steigimas. Šiuo atveju kituose Vietos savivaldos įstatymo straipsniuose – 17 straipsnio 4 dalyje, 19 straipsnio 14 dalyje, 20 straipsnio
2 dalies 7 punkte – taip pat kalbama tik apie mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojus. Pabrėžtina, jog Vietos savivaldos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 6
punkte yra numatyta pareiga laikytis teisėtumo principo, nurodančio, kad savivaldybės
veiklos ir savivaldybės institucijų priimti sprendimai turi būti teisėti. 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
Reglamento 15 straipsnio 8 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,frakcijoms, į kurias
susivieniję savo veiklą taryboje tęsia dauguma pagal vieną rinkimuose dalyvavusių kandidatų sąrašą išrinktų tarybos narių, aptarnauti gali būti įsteigtas asmeninio (politinio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojo etatas“ neatitinka įtvirtinto teisėtumo principo.
Remiantis tuo, darytina išvada, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Reglamento 15 straipsnio 8 dalies nuostata „frakcijoms, į kurias susivieniję savo
veiklą taryboje tęsia dauguma pagal vieną rinkimuose dalyvavusių kandidatų sąrašą
išrinktų tarybos narių, aptarnauti gali būti įsteigtas asmeninio (politinio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojo etatas“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam teisėtumo principui.
Dėl Reglamento 29 straipsnio 5 dalies bei 42 straipsnio 4 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 daliai
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Reglamento 29 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tarybos kolegija nagrinėja administracijos direktoriaus įsakymų projektus savivaldybės savarankiškųjų ir valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų klausimais. Reglamento 42 straipsnio 4 dalyje nurodyta,
jog kolegija gali sudaryti tarybos narių, savivaldybės institucijų atstovų ar ekspertų parengiamąją darbo grupę. Teisėjų kolegija nurodo, jog iš norminio administracinio akto
teisėtumo tyrimą inicijavusio pareiškėjo motyvų matyti, kad abejojama, šių nuostatų
atitikimu Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 daliai.
Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) yra nurodęs, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją (toliau – ir
Konstitucija), inter alia jos 119 straipsnio 1 ir 4 dalis, savivaldybių tarybos, įgyvendinančios Konstitucijos laiduojamą savivaldos teisę, gali sudaryti savo vidinius struktūrinius
padalinius ir jog tokie savivaldybių tarybų vidiniai struktūriniai padaliniai turi padėti
užtikrinti savivaldybių tarybų darbą teikdami rekomendacijas savivaldybių taryboms
jų kompetencijai priskirtais klausimais ir pan., tačiau negali savivaldybių tarybų kompetencijai priskirtais klausimais priimti galutinių sprendimų. Tame pačiame Konstitucinio Teismo nutarime buvo pabrėžta, kad pagal Konstituciją savivaldybių tarybų vidiniai struktūriniai padaliniai negali būti traktuojami kaip tokie, per kuriuos teritorinės
bendruomenės įgyvendina savivaldos teisę, t. y. kaip tokie, kurie prilygtų savivaldybių
taryboms ar pakeistų savivaldybių tarybas, inter alia tuo aspektu, kad perimtų tam tikrų savivaldybių tarybų, kaip atitinkamų teritorijų gyventojų atstovybių, kompetencijai
priskirtų įgaliojimų vykdymą (žr. Konstitucinio Teismo 2010 m. kovo 31 d. nutarimą).
Pabrėžtina, jog Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas. To paties straipsnio 4 dalis nurodo
klausimus, kuriuos paprastai nagrinėja kolegija, t. y. 1) analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai
dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo; 2) svarsto ir teikia siūlymus
dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės, dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių,
sveikatos ir kitų programų projektų rengimo organizavimo; 3) numato savivaldybės
tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais); 4) svarsto klausimus dėl savivaldybės tarybos sekretoriato sudarymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo
(jeigu sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų skaičiaus nustatymo. Šiuo atveju pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog kolegijos funkcijų ratas nėra detaliai apibrėžtas ir svarstytinų klausimų pobūdis nėra griežtai
nustatytas.
Pabrėžtina, jog savivaldybės tarybų savarankiškąsias funkcijas numato Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis, valstybės perduotas funkcijas įtvirtina šio įstatymo 7
straipsnis. Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, jog savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) yra savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai)
(kai ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos) ir kai šiai (šioms) pareigybei
(pareigybėms) suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 5 dalis numato, jog
savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldy204
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bėms) funkcijas, 29 straipsnio 8 dalis numato savivaldybės administracijos direktoriaus
funkcijas, o 29 straipsnio 1 dalis numato, jog savivaldybės administracijos direktorius
pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui. Remiantis šių
teisės normų sistemine analize darytina išvada, jog nurodytų Vietos savivaldos įstatymų normų tinkamam įgyvendinimui negali būti draudžiama tarybai, jos patariamajam
organui – kolegijai – gilintis į savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos sritis,
nagrinėti administracijos direktoriaus įsakymų projektus, siekiant tinkamai įgyvendinti
tarybai pavestas funkcijas, tačiau pažymėtina, jog kolegija, būdama savivaldybės patariamuoju organu, negali duoti privalomų nurodymų nei savivaldybės administracijos
direktoriui, nei tarybai.
Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Reglamento 29 straipsnio 5 dalis, kurioje nustatyta, kad tarybos kolegija nagrinėja administracijos direktoriaus įsakymų projektus savivaldybės savarankiškųjų ir
valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų klausimais, neprieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 17 straipsnio 3 daliai. Pažymėtina, jog šiuo atveju pareiškėjas nepagrįstai teigia,
kad ši Reglamento nuostata suteikia kolegijai teisę nagrinėti klausimus, kurie priskirti
kitiems savivaldybių administravimo subjektams (b. l. 1-8). Tokio pareiškėjo teiginio
negrindžia nei lingvistinis, nei kitoks nurodytos Reglamento nuostatos aiškinimas.
Dėl Reglamento 42 straipsnio 4 dalies, kurioje nurodyta, kad kolegija gali sudaryti
tarybos narių, savivaldybės institucijų atstovų ar ekspertų parengiamąją darbo grupę,
teisėtumo teisėjų kolegija nurodo, jog Reglamente numatyta kolegijos teisė sudaryti tarybos narių, savivaldybės institucijų atstovų ar ekspertų parengiamąją darbo grupę negali būti aiškinama kaip prieštaraujanti Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 dalies
nuostatai, numatančiai, kad kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas. Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad šiuo atveju kolegija suformuodama darbo grupę priima privalomo pobūdžio teisės aktą, kurio priimti Vietos savivaldos
įstatymo 17 straipsnio 3 dalies nuostata teisės nesuteikia. Pažymėtina, jog Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 dalies nuostata šiuo kontekstu turi būti aiškinama kaip
nesuteikianti kolegijai priimti sprendimų, kurie būtų privalomi savivaldybės tarybai.
Darbo grupės sudarymas vertintinas kaip kolegijos darbo forma, o kolegijos veikla nėra
detaliai reglamentuota Vietos savivaldos įstatyme ir tai rodo, kad įstatymų leidėjas šiam
organui yra palikęs tam tikrą veiklos laisvę. Pabrėžtina, jog nors pareiškėjas nurodo, kad
savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių sudarymas yra priskirtinas išimtinei
tarybos, o ne kolegijos kompetencijai (Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 6 p.) (b. l.
143–147), pareiškėjas Reglamento 42 straipsnio 4 dalies atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktui neprašė įvertinti (b. l. 1–8), todėl teisėjų kolegija
dėl šio pareiškėjo argumento nepasisako.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pagrįstai pirmosios instancijos
teismas nurodė, jog Reglamento 29 straipsnio 5 dalyje numatyta kolegijos teisė nagrinėti administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei Reglamento 42 straipsnio 4 dalyje
numatyta kolegijos teisė sudaryti darbo grupes neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 3 daliai.
Dėl Reglamento 32 straipsnio 2 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,kontrolės
komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų tarybos narių dauguma“, bei Reglamento 38 straipsnio 2 dalies ta apimtimi, kuria
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nurodyta, jog ,,ekstremalių įvykių, atvejais <...> sprendimas laikomas priimtu už jį balsavus ne mažiau kaip 3/5 posėdyje dalyvavusių tarybos narių“, atitikimo Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 daliai
Reglamento 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kontrolės komiteto pirmininkas
laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų tarybos narių
dauguma. Reglamento 38 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti tarybai svarstyti
klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka. Tokiu atveju sprendimas laikomas
priimtu už jį balsavus ne mažiau kaip 3/5 posėdyje dalyvavusių tarybos narių. Vyriausybės atstovas abejoja, ar šios Reglamento nuostatos neprieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 daliai, kurioje nurodyta, kad savivaldybės tarybos sprendimai
priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.
Teisėjų kolegija nurodo, jog Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalis nustato,
kad komitetų, išskyrus kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus renka komitetų nariai. Kontrolės komiteto pirmininką savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos)
siūlymu, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria savivaldybės
taryba reglamento nustatyta tvarka. Jeigu savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria savivaldybės taryba mero siūlymu. Teisėjų kolegija šiuo atveju nesutinka
su pirmosios instancijos teismo išvada, jog įtvirtinimas įstatyme, kad kontrolės komiteto
pirmininkas ir jo pavaduotojas skiriami reglamento nustatyta tvarka rodo, kad tarybai
yra suteikta teisė pasirinkti kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo
būdą, o kartu ir nustatyti, kokia balsų dauguma jis turi būti renkamas ar paskiriamas.
Pabrėžtina, jog Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalis numato, kad savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma,
tačiau taip pat įstatymas expressis verbis numato ir išimtis iš šios taisyklės, pavyzdžiui,
laikoma, kad meras išrinktas, o mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jų kandidatūras
balsavo visų savivaldybės tarybos narių dauguma, meras, mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų savivaldybės tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų
savivaldybės tarybos narių dauguma (Vietos savivaldos įstatymo 19 str. 1, 2 d.). Šiuo
atveju Vietos savivaldos įstatymas expressis verbis nenumato išimties iš Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 dalies. Teisėjų kolegijos vertinimu, Vietos savivaldos įstatymo
nuostata, kad kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka, suteikia įgaliojimus nustatyti nurodytų
asmenų skyrimo tvarką, procedūrą, bet ne jų išrinkimui reikalingą tarybos narių balsų
skaičių. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog Reglamento 32 straipsnio 2 dalis ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad ,,kontrolės komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų tarybos narių dauguma“, prieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo
sprendimas yra keistinas.
Dėl Reglamento 38 straipsnio 2 dalies ta apimtimi, kuria nurodyta, jog ,,ekstremalių įvykių, atvejais <...> sprendimas laikomas priimtu už jį balsavus ne mažiau kaip 3/5
posėdyje dalyvavusių tarybos narių“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
9 daliai teisėjų kolegija nurodo, kad Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalis
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reglamentuoja sprendimų priėmimą ekstremalių situacijų metu. Ši įstatymo nuostata
numato, jog ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais
meras turi teisę pateikti savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka. Pabrėžtina, jog ši teisės norma nenumato kitokios balsų daugumos,
nei yra nurodyta Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje, tik yra pabrėžiama,
jog ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras
turi teisę pateikti savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą
skubos tvarka. Šiuo atveju įstatymas suteikia teisę tam tikrus klausimus svarstyti būtent
skubos tvarka, bet nenumato sprendimų tokių klausimų priėmimui kitokios balsų daugumos nei yra numatyta Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija nurodo, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Reglamento 38 straipsnio 2 dalies nuostata, jog „ekstremalių
įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka. Tokiu atveju
sprendimas laikomas priimtu už jį balsavus ne mažiau kaip 3/5 posėdyje dalyvavusių
Tarybos narių“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai.
Dėl Reglamento 33 straipsnio 12 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,taryba
tvirtina visų komitetų išlaidų dydžius<...>. Lėšos tokių grupių darbui skiriamos pagal patvirtintą komiteto išlaidų sąmatą“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 14 straipsniui, 16 straipsnio 2 bei 3 punktams, 19 straipsnio 14 daliai, 26 straipsnio 2
daliai, 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui ir dėl Reglamento 33 straipsnio 12 punkto ta apimtimi, kuria nustato, kad ,,komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias gali būti įrašyti davę
sutikimą tarybos nariai, įmonių įstaigų ir organizacijų atstovai, ekspertai“, atitikimo Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsniui bei 19 straipsnio 14 daliai
Reglamento 33 straipsnio 12 punkte nustatyta, kad mero teikimu taryba tvirtina
visų komitetų išlaidų dydžius. Svarstytiniems klausimams parengti komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias gali būti įrašyti davę sutikimą tarybos nariai, įmonių, įstaigų
ir organizacijų atstovai, ekspertai. Lėšos tokių grupių darbui skiriamos pagal patvirtintą
komiteto išlaidų sąmatą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas abejoja, ar Reglamento nuostatos ta apimtimi, kuria nustatoma, kad ,,taryba tvirtina visų komitetų išlaidų dydžius.
Lėšos tokių grupių darbui skiriamos pagal patvirtintą komiteto išlaidų sąmatą“, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai, 14 straipsniui, 16 straipsnio 2
ir 3 punktams, 19 straipsnio 14 daliai, 26 straipsnio 2 daliai, 30 straipsnio 2 dalies 7
punktui.
Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Vietos savivaldos įstatymas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenumato papildomų išlaidų tarybos
komitetams ir jų darbo grupėms. Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnyje, reglamentuojančiame tarybos komitetų veiklą, taip pat nėra numatytas atskiras finansavimas.
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis numato, jog tarybos nariams, iš kurių
yra sudarytas komitetas, gali būti skiriama išmoka, o 30 straipsnio 2 dalies 7 punktas
įpareigoja savivaldybės administraciją atlikti sekretoriato, mero, tarybos narių finansinį,
ūkinį ir materialinį aptarnavimą. Pabrėžtina, jog Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 14 dalis numato, kad savivaldybės tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl
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savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas
savivaldybės tarybos sekretoriatas. Sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija. Savivaldybės taryba nustato atskirą sekretoriato išlaidų sąmatą. Sekretoriatas gali būti sudaromas iš mero politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis. Jeigu sekretoriatas nesudaromas, savo įgaliojimų laikui meras gali
turėti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų. Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju negali būti tos savivaldybės tarybos narys. Teisėjų
kolegija pabrėžia, jog šiuo atveju įstatymas eksplicitiškai numato, kad sekretoriatas turi
skirtingą statusą nei tarybos komitetas, sekretoriatas yra būtent skirtas inter alia aptarnauti komitetams.
Atsakovo argumentai, jog komitetai nėra asignavimų valdytojai ir lėšos jiems biudžete atskirai neplanuojamos ir neskiriamos ir komitetų patirtos išlaidos pagal tarybos
patvirtintas sąmatas yra apmokamos iš tarybos sekretoriatui skirtų asignavimų, negali
paneigti to, kad Vietos savivaldos įstatymas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenumato
papildomų išlaidų tarybos komitetams ir jų darbo grupėms skyrimo. Atsakovo teiginiai,
jog į komitetų išlaidas patenka ir sekretoriato darbuotojų, aptarnaujančių komitetus,
darbo užmokestis, kitos būtinos išlaidos, kurios apmokamos iš tarybos sekretoriatui
skirtų asignavimų, neturi esminės reikšmės vertinant nurodytos nuostatos teisėtumo,
kadangi įstatymas expressis verbis leidžia steigti savivaldybės tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti,
nagrinėti ir išvadų dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu
savivaldybės tarybos sekretoriatą, kurio būtent finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atliktų savivaldybės administracija ir savivaldybės taryba nustatytų atskirą sekretoriato išlaidų sąmatą.
Šiuo atveju pažymėtina, jog Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas reikalauja, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų
veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai atitiktų įstatymų ir kitų teisės
aktų reikalavimus, todėl remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, jog Reglamento 33 straipsnio 12 punktas ta apimtimi, kuria nustato, kad ,,taryba tvirtina visų
komitetų išlaidų dydžius <...>. Lėšos tokių grupių darbui skiriamos pagal patvirtintą
komiteto išlaidų sąmatą“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai,
numatančiai teisėtumo principą, 14 straipsniui, įtvirtinančiam savivaldybės tarybos komitetų teisinį reglamentavimą, 19 straipsnio 14 daliai, 26 straipsnio 2 daliai, 30 straipsnio 2 dalies 7 punktui. Pabrėžtina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė,
jog nors pareiškėjas prašė ištirti nurodytos Reglamento nuostatos atitikimą Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 punktams (šis straipsnis susideda iš 3 dalių, kurių
2 ir 3 dalyje yra punktai), nesant konkrečių pareiškėjo argumentų negalima nustatyti,
kokių Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio nuostatų atitiktį aukštesnės galios teisės
aktams siekiama ištirti, ir jų teisėtumo netyrė.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas taip pat abejoja, ar Reglamento 33 straipsnio 12
punktas ta apimtimi, kuria nustato, kad ,,komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias
gali būti įrašyti davę sutikimą tarybos nariai, įmonių įstaigų ir organizacijų atstovai,
ekspertai“, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniui bei 19 straipsnio 14
daliai. Teisėjų kolegija nurodo, jog Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnis reglamentuoja savivaldybės tarybos komitetų veiklos formas ir kompetencijos ribas. Šio įstatymo
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14 straipsnio 6 dalis numato, jog komitetų darbe patariamojo balso teise reglamento
nustatyta tvarka gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, ekspertai, valstybės
tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Vietos savivaldos įstatymas expressis verbis nenumato kokiomis formomis šie asmenys gali dalyvauti komiteto veikloje ir nedraudžia
sudaryti tokias darbo formas nustatyti taryboms, tik svarbu, kad būtų laikomasi įstatymų reikalavimų – kad šie asmenys komitetų darbe dalyvautų patariamojo balso teise.
Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo argumentu, jog Vietos savivaldos 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta tvarka yra nustatyta Reglamento 33 straipsnio 14 dalyje, todėl taryba Reglamento 33 straipsnio 12 punkte nustatydama, kad svarstytiniems klausimams
parengti komitetai gali sudaryti darbo grupes, į kurias gali būti įrašyti davę sutikimą
tarybos nariai, įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai, ekspertai, siekė kitų nei Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje numatytų tikslų. Pabrėžtina, jog Reglamento 33
straipsnio 14 dalis numato atvejus, kai komiteto veikloje yra dalyvaujama patariamojo
balso teise, tuo tarpu Reglamento 33 straipsnio 12 dalyje yra nurodoma apie darbo grupių steigimą ir negalima daryti išvados, kad Reglamento 33 straipsnio 12 dalies nuostata
buvo siekiama kitų tikslų nei numatyta Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje.
Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, darbo grupių steigimas gali būti siejamas su tam tikru
ilgesniu laikotarpiu, skirtu atitinkamam klausimui svarstyti, ar tam tikru specialiu klausimu. Pabrėžtina, jog šiuo atveju pareiškėjas nepateikė pagrįstų argumentų, leidžiančių
daryti priešingą išvadą dėl šios Reglamento nuostatos kitokio aiškinimo.
Teisėjų kolegija dėl nurodytos nuostatos atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 19
straipsnio 14 daliai nurodo, kad pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 14 dalis, numatanti, kad komitetams aptarnauti ir
sprendimų projektams rengti gali būti steigiamas savivaldybės sekretoriatas, neeliminuoja seniūnaičių, ekspertų, valstybės tarnautojų ir kitų suinteresuotų asmenų teisės
dalyvauti komiteto darbe, taip pat atsižvelgus į tai, kad, kaip buvo minėta, tokia teisė
eksplicitiškai numatyta Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje.
Remiantis tuo, darytina išvada, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė,
kad Reglamento 33 straipsnio 12 punkte pasirinkta dalyvavimo Tarybos komiteto veikloje forma – darbo grupė – neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniui, 19
straipsnio 14 daliai.
Dėl Reglamento 37 straipsnio 5 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad tarybos narys yra užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma ir tuo
atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“, atitikimo
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 daliai bei 26 straipsnio 1 daliai
Teisėjų kolegija pažymi, kad Reglamento 37 straipsnio 5 dalyje yra nustatyta, jog tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma. Sąvoka
„dalyvauja“ reiškia, kad tarybos narys yra užsiregistravęs Reglamento 6 straipsnio 7 dalyje
nustatyta tvarka. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nurodytos
nuostatos teisėtumą, nurodė, jog ši nuostata apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad tarybos narys yra užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju,
kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“, neprieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 daliai bei 26 straipsnio 1 daliai.
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Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamą Reglamento nuostatos dalį, teisinį reguliavimą, su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka.
Pažymėtina, jog Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato, kad savivaldybės tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma, o to paties įstatymo 26 straipsnio 1 dalis nustato, jog tarybos nariams, išskyrus
merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas
yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU
dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama reglamente nustatyta tvarka. Šio atlyginimo dydį nustato savivaldybės taryba. Teisėjų kolegija pažymi, jog
Reglamento 37 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad tarybos
narys yra užsiregistravęs Reglamento 6 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka, taigi, siekiant įvertinti Reglamento 37 straipsnio 5 dalies nuostatos teisėtumą šios dvi nurodytos
nuostatos turi būti taikomos kartu ir negali būti aiškinamos atsietai. Šiuo atveju Reglamento 6 straipsnio 7 dalyje yra numatyta, kad tarybos narys, atvykęs į posėdį, pasirašo
registracijos lape. Išvykdamas posėdžiui nepasibaigus taip pat turi pasirašyti registracijos lape. Tarybos nariui pavėlavus į posėdį ar išvykus iki posėdžio pabaigos sekretoriato
atsakingasis specialistas užrašo jo atvykimo laiką ar išvykimo laiką. Tačiau pažymėtina,
jog atsižvelgus į tai, kad Reglamento 37 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog ši nuostata
taikoma ir tuo atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio
posėdžio, negalima daryti išvados, kad iš Reglamento 6 straipsnio 7 dalies nuostatos
matyti, kad tarybos narys yra užsiregistravęs posėdžiui ir gali būti laikomas dalyvaujančiu jame tik tuo laiku, kai realiai dalyvauja tarybos posėdyje, kadangi Reglamento 37
straipsnio 5 dalyje yra expressis verbis numatyta, jog ši nuostata taikoma ir tuo atveju,
kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio.
Teisėjų kolegijos vertinimu, toks reglamentavimas reiškia, kad tarybos nario dalyvavimas posėdyje yra siejamas su jo užsiregistravimu, bet ne išsiregistravimu, kadangi
Reglamento 37 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai
tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio. Manytina, jog
tarp Reglamento 37 straipsnio 5 dalies nuostatos, numatančios, kad ji yra taikoma ir
tuo atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio, ir
Reglamento 6 straipsnio 7 dalies, numatančios tarybos nario išsiregistravimą/išregistravimą iš tarybos posėdžio, yra prieštaravimas.
Šiuo atveju teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo teiginiais, kad Reglamento
37 straipsnio 5 dalis turėtų būti aiškinama taip, kad tarybos narys laikomas dalyvaujančiu tada, kai trumpam laikui išeina iš posėdžių salės, kadangi Reglamento 37 straipsnio
5 dalis šios aplinkybės aiškiai nenumato ir ji negali būti taip suprantama ir sistemiškai
skaitant Reglamentą. Pažymėtina, jog aiškinant Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
1 dalį bei 26 straipsnio 1 dalį sistemiškai, atsižvelgiant į dalyvavimo tarybos posėdyje
tikslus, kad savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose (Vietos savivaldos įstatymo 12 str. 1 d.), darytina išvada, jog sąvoka
„dalyvauja“ turi būti suprantama kaip tarybos nario realus dalyvavimas tarybos posėdyje. Tuo atveju, jeigu tarybos narys užsiregistruoja atvykęs į posėdį ir visam laikui iš jo
išvyksta, tačiau neišsiregistruoja, nedalyvauja svarstant darbotvarkės klausimus, balsuojant laikytina, jog jis nedalyvauja posėdyje.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Reglamento 37 straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog „sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad tarybos narys yra
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užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 1 daliai bei 26 straipsnio 1 daliai, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos
teismo sprendimas yra keistinas.
Dėl Reglamento 37 straipsnio 7 dalies ta apimtimi, kuria nurodyta, jog ,,tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles nustato meras“ atitikimo
Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 20 straipsnio 2 daliai bei Viešojo
administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai
Reglamento 37 straipsnio 7 dalyje yra nurodyta, kad vietų skaičių gyventojams,
įmonių, įstaigų, organizacijų bei žiniasklaidos priemonių atstovams ir tarybos posėdžio
dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles nustato meras. Vyriausybės
atstovo Vilniaus apskrityje nuomone, ši Reglamento nuostata prieštarauja VAĮ 6 straipsnio 2 daliai, numatančiai kad tik viešojo administravimo institucijos turi teisę priimti
norminius administracinius aktus, reikalingus įstatymams ar kitiems teisės aktams įgyvendinti, o taip pat Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktui, kuriame
nustatyta, kad pagrindinės bendravimo su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys
vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės interesais, turi būti numatytos Reglamente.
Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog analogiška
nuostata jau buvo tirta teismuose. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A492-2649/2011 buvo tirta, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
sprendimu 2009 m. liepos 1 d. patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos reglamento 37 straipsnio „Posėdžių organizavimas“ 5 sakinio nuostata „Tarybos posėdžio
dalyvių registravimo tvarką bei elgesio taisykles posėdyje nustato meras“ neprieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktui bei VAĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Teismas šioje byloje nurodė, jog įpareigojimas merui nustatyti tarybos
posėdžio dalyvių įregistravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles nėra tapatus Vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte išimtinei savivaldybės kompetencijai
priskiriamų pagrindinių bendravimo su gyventojais formų ir būdų nustatymui. Pabrėžė,
jog merui pavesta ne nustatyti papildomas bendravimo su gyventojais formas ir būdus,
bet organizuoti tarybos nustatyto bendravimo su gyventojais būdo – dalyvavimo tarybos posėdžiuose – įgyvendinimą, kuris pasireiškia kaip posėdžio dalyvių registravimo
tvarka ir elgesio taisyklės. Nurodė, jog Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies
1 punktas numato, jog meras planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro
savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų
projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja
savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. Taigi būtent savivaldybės merą įstatymas įpareigoja organizuoti savivaldybės tarybos darbą posėdžiuose, todėl Reglamento
37 straipsnio „Posėdžių organizavimas“ nuostata „Tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio taisykles posėdyje nustato meras“ yra realizuojama Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta mero kompetencija. Taip pat
šioje byloje teismas pažymėjo, jog merui pavesta ne nustatyti papildomas bendravimo
su gyventojais formas ir būdus, bet organizuoti tarybos nustatyto bendravimo su gyven211

I. Administracinių teismų praktika

tojais būdo – dalyvavimo tarybos posėdžiuose – įgyvendinimą, kuris pasireiškia kaip
posėdžio dalyvių registravimo tvarka ir elgesio taisyklės. Šioje byloje teismas nenustatė
norminio administracinio akto turiniui esminio būdingo požymio – privalomojo pobūdžio taisyklių, kuriomis adresatams būtų nustatomos kokios nors naujos pareigos ar
suteikiamos teisės, todėl nurodė, jog ginčijama reglamento nuostata laikytina neturinčia
norminio turinio ir neprieštaraujančia VAĮ 6 straipsnio 2 punktui. Šiuo atveju pagrįstai
pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjo prašymas grindžiamas analogiškais
motyvais kaip ir buvo nurodyti išnagrinėtoje administracinėje byloje ir vadovavosi suformuota teismų praktika ir nurodė, jog Reglamento 37 straipsnio 7 dalis ta apimtimi,
kuria nurodyta, jog ,,tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje
taisykles nustato meras“ neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
1 punktui, 20 straipsnio 2 daliai bei VAĮ įstatymo 6 straipsnio 2 daliai.
Dėl Reglamento 40 straipsnio 3 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,balsuojant
elektronine balsų skaičiavimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie tarybos nariai,
kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“,
atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai
Reglamento 40 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta, kad balsuojant elektronine balsų
skaičiavimo įranga dalyvaujančiais balsavime laikomi tie tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma, kuri
skaičiuojama nuo balsavusiųjų „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“, tarybos narių skaičiaus,
išskyrus specialius įstatymų ir Reglamento numatytus atvejus. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas manė, jog Reglamento 40 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog
,,balsuojant elektronine balsų skaičiavimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi
tie tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“, neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalies.
Pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjo argumentais ir nurodė, jog prašoma
ištirti nuostata prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai. Teisėjų
kolegija nepritaria šiai pirmosios instancijos teismo išvadai.
Pabrėžtina, jog Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad
savivaldybės tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių
dauguma, o to paties straipsnio 9 dalis numato, kad savivaldybės tarybos sprendimai
yra priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Iš šių įstatyminių
nuostatų matyti, kad savivaldybės tarybos priimti sprendimai yra laikomi teisėtais, kai
jie atitinka šias sąlygas – posėdyje turi dalyvauti dauguma (ne mažiau kaip pusė) išrinktų tarybos narių, iš kurių dauguma (ne mažiau kaip pusė) turi pasisakyti teigiamai dėl
svarstomo klausimo. Taigi tarybos nario apsisprendimas dėl svarstomo klausimo teigiamo ar neigiamo išsprendimo yra išreiškiamas balsavimo forma. Pažymėtina, jog Vietos
savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 punktas numato tarybos nario pareigą dalyvauti
savivaldybės tarybos posėdžiuose, tuo tarpu to paties straipsnio 4 punktas įtvirtina
pareigą nebalsuoti savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, kai jo balsavimas
svarstomu klausimu prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui. Be to, Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
9 dalyje yra numatyta, kad savivaldybės tarybos sprendimai yra priimami posėdyje da212
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lyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Remiantis šių teisės normų sistemine analize
darytina išvada, kad sąvokos „dalyvauti“ ir „balsuoti“ negali būti laikomos tapačiomis.
Teisėjų kolegijos vertinimu, Reglamento 40 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria
nustatyta, jog ,,balsuojant elektronine balsų skaičiavimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje
paspausdami mygtuką „dalyvauju“, siekiama atspindėti faktinį tarybos nario dalyvavimą tuo metu, kai yra balsuojama. Reglamento 40 straipsnio 3 dalies nuostata negali
būti laikoma nederančia su Reglamento 37 straipsnio 5 dalimi, kadangi Reglamento
40 straipsnio 3 dalies nuostata apibrėžia, kokie tarybos nariai yra laikomi dalyvaujančiais balsavime. Pažymėtina, jog pareiškėjo teiginiai, kad Reglamento nuostata, numatanti, kad tarybos narių balsų dauguma skaičiuojama nuo poziciją pareiškusių (balsavusių) asmenų skaičiaus, yra nepagrįsta ir galimai prieštarauja įstatymų nuostatoms, yra
nevertintina, kadangi pareiškėjas prašyme nekėlė reikalavimo vertinti šios nuostatos
atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, pripažįstama, kad Reglamento 40 straipsnio 3 dalis ta
apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,balsuojant elektronine balsų skaičiavimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“, neprieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 daliai ir atitinkamai pirmosios instancijos teismo sprendimas
šioje dalyje yra keistinas.
Dėl Reglamento 56 straipsnio 3 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sprendimas
dėl tarybos paskirto vadovo ar pareigūno atleidimo ar atšaukimo priimamas slaptu balsavimu“, atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai
Teisėjų kolegija nurodo, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad
nors pareiškėjas prašė ištirti Reglamento 56 straipsnio 3 dalies atitikimą Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai, pareiškėjo nurodyta nuostata yra išdėstyta ne Reglamento 56 straipsnio 3 dalyje, bet to paties straipsnio 4 dalyje ir todėl tyrė Reglamento 56
straipsnio 4 dalies atitikimą Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai.
Pažymėtina, jog Reglamento 56 straipsnio 4 dalyje yra numatyta, kad sprendimas
dėl tarybos paskirto vadovo ar pareigūno atleidimo ar atšaukimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma, jei taryba nenusprendžia kitaip. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
9 dalyje yra numatyta, kad dėl savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų
balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai renkamas meras, skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojai, sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotojais, savivaldybės
administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojais
klausimas. Slaptas balsavimas reglamente nustatyta tvarka galimas ir tais atvejais, kai
skiriami kontrolės komiteto pirmininkas, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, administracinės komisijos pirmininkas, etikos komisijos pirmininkas, sprendžiamas
nepasitikėjimo kontrolės komiteto pirmininku, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, administracinės komisijos pirmininku, etikos komisijos pirmininku klausimas.
Šiuo atveju įvertinus normos konstrukciją, galima pritarti pirmosios instancijos teismo
išvadai, jog įstatymų leidėjas yra sureguliavęs slapto balsavimo procedūros taikymą ir
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išsamiai nurodęs atvejus, kada slaptas balsavimas gali būti taikomas. Šiuo atveju Vietos
savivaldos įstatymas expressis verbis nenumato tarybos teisės slaptą balsavimą taikyti ir
atleidžiant ar atšaukiant kitus nei normoje išvardytus pareigūnus.
Atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad tokio balsavimo būdo pasirinkimo galimybė (t. y. galimybė balsuoti slaptai) kyla iš Konstitucijos 120 straipsnio, numatančio, jog savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Teisėjų kolegija nurodo, jog nors Konstitucijos 120 straipsnio
2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas
yra sąlyginis, t. y. jų veikla kartu yra saistoma Konstitucijos bei įstatymuose apibrėžtos kompetencijos. Taigi savivaldybės organizuodamos valdymą, taip pat ir leisdamos
administravimo aktus, savivaldybės teritorijoje privalo paisyti Konstitucijos, įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Be to, Konstitucinis Teismas savo praktikoje yra
konstatavęs, jog Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostata, 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 (žr. Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d.
nutarimą, 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimą). Tačiau Lietuvos vyriausiais administracinis
teismas yra nurodęs, jog tam tikros vietos savivaldos teisės gali nebūti įtvirtintos įstatyme eksplicitiškai, o išplaukti iš teisinio reguliavimo, teisės principų ir būti nustatytos
implicitiškai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-617/2010). Šiuo atveju Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 9 dalies negalima aiškinti kaip suteikiančios numatyti papildomus atvejus,
kai taryba tam tikrus sprendimus gali priimti slaptu balsavimu. Iš Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 dalies konstrukcijos darytina išvada, kad pagrindinė forma,
kuria yra priimami savivaldybės tarybos sprendimai, yra atviras balsavimas, ir slaptas
balsavimas gali būti taikomas išimtiniais, tik įstatyme numatytais atvejais. Taigi darytina išvada, jog slaptas balsavimas gali būti taikomas tik tais atvejais, kurie yra numatyti
Vietos savivaldos įstatyme.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Reglamento 56 straipsnio 4 dalies
nuostata, kad „sprendimas dėl tarybos paskirto vadovo ar pareigūno atleidimo ar atšaukimo priimamas slaptu balsavimu ...“ toje apimtyje, kad nėra išvardyti Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyti pareigūnai, dėl kurių galima balsuoti slaptu
balsavimu, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija nurodo, jog apeliaciniai skundai
tenkintini iš dalies ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria teismas nurodė, kad Reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3.3 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta,
kad ,,tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus
ir skundus savivaldybės pareigūnai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti
tarybos nariui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos“, prieštarauja VAĮ
31 straipsniui, Reglamento 32 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,kontrolės komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už
juos balsuoja visų tarybos narių dauguma“ neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 9 daliai, Reglamento 37 straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad tarybos narys yra užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma
ir tuo atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“,
214

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 daliai bei 26 straipsnio 1 daliai,
Reglamento 40 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,balsuojant elektronine balsų skaičiavimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“,
prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai, panaikinti ir pirmosios
instancijos teismo sprendimą pakeisti, nurodant, jog Reglamento 5 straipsnio 3 dalies
3.3 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus savivaldybės pareigūnai, kuriems jie
adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti tarybos nariui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
nuo gavimo datos“, neprieštarauja VAĮ 31 straipsniui, Reglamento 32 straipsnio 2 dalis
ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,kontrolės komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o
jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų tarybos narių dauguma“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai, Reglamento 37 straipsnio 5
dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad tarybos narys yra
užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 1 daliai bei 26 straipsnio 1 daliai, Reglamento 40 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,balsuojant elektronine balsų skaičiavimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo
sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 9 daliai. Pripažinti, jog Reglamento 6 straipsnio 15 dalis ta apimtimi, kuria
nustatyta, jog „ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti naudojamos iki einamojo ketvirčio
paskutinio mėnesio pabaigos“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai. Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog ABTĮ 117 straipsnis numato, 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. Teismo sprendime gali būti nurodytas ir kitas leidinys, kuriame turi būti paskelbtas
teismo sprendimas. Remiantis tuo, teisėjų kolegija nurodo, jog ši nutartis yra skelbtina
leidinyje „Valstybės žinios“ ir laikraštyje „Vilniaus diena“ (b. l. 70).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinius skundus tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. papildomo sprendimo dalis, kuriomis teismas pripažino prieštaraujančiu Viešojo administravimo įstatymo 31
straipsniui ir laikė panaikintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio
6 d. sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
veiklos reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3.3 punktą ta apimtimi, kuria nustatyta, kad
,,Tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir
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skundus Savivaldybės pareigūnai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti
Tarybos nariui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos“, pripažino neprieštaraujančiu Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 32 straipsnio 2 dalį ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad ,,kontrolės komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas
– paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų tarybos narių dauguma“, pripažino neprieštaraujančia Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 daliai bei 26 straipsnio 1 daliai Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu
patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 37 straipsnio 5 dalį
ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad tarybos narys yra užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai tarybos narys neišsiregistravęs
išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“, pripažino prieštaraujančia Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 daliai ir laikė panaikintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 40 straipsnio 3 dalį ta apimtimi, kuria nustatyta,
jog ,,balsuojant elektronine balsų skaičiavimo įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi
tie Tarybos nariai, kurie užsiregistravo elektroninėje balsavimo sistemoje paspausdami
mygtuką „dalyvauju“, panaikinti ir šią teismo sprendimo dalį pakeisti, nurodant, jog:
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070
1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 5 straipsnio 3 dalies 3.3 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,tarybos nario kreipimąsi, taip
pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus savivaldybės pareigūnai,
kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti tarybos nariui ne vėliau kaip per
10 darbo dienų nuo gavimo datos“, neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 31
straipsniui;
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070
1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 6 straipsnio 15 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog „ketvirčiui skiriamos lėšos gali būti naudojamos iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 daliai ir laikyti ją panaikinta;
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070
1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 32 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ,,kontrolės komiteto pirmininkas laikomas
išrinktu, o jo pavaduotojas – paskirtu, jeigu už juos balsuoja visų tarybos narių dauguma“
prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai ir laikyti ją panaikinta;
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070
1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 37
straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,sąvoka „dalyvauja“ reiškia, kad tarybos narys yra užsiregistravęs <...>. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai tarybos narys
neišsiregistravęs išvyksta iš dar nepasibaigusio posėdžio“, prieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 1 daliai bei 26 straipsnio 1 daliai ir laikyti ją panaikinta;
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1-2070
1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 40 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog ,,balsuojant elektronine balsų skaičiavimo
įranga, dalyvaujančiais balsavime laikomi tie tarybos nariai, kurie užsiregistravo elek216

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

troninėje balsavimo sistemoje paspausdami mygtuką „dalyvauju“, neprieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai.
Likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Paskelbti šią nutartį leidinyje „Valstybės žinios“ ir laikraštyje „Vilniaus diena“.
Nutartis neskundžiama.

1.16. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio
8 d. įsakymu Nr. 30-1656 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių
komplektavimo tvarkos aprašo 2, 8, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.6, 12.7, 31 punktų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.121 straipsniui, Lietuvos respublikos
civilinio proceso kodekso 74 straipsnio 5 daliai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 66 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“ patvirtintos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodikos 1 priedo 5 eilutei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
birželio 14 d. nutarimui Nr. 746 „Dėl bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų
steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.
ISAK-1019 (2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1369 redakcija) „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 ir 10 punktams
Administracinė byla Nr. A858-1449/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01636-2011-3
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. balandžio 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos
pirmininkė),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atstovei G. E.,
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei R. D.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. sprendimo administracinėje
217

I. Administracinių teismų praktika

byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas, Vyriausybės atstovas) kreipėsi į teismą su prašymu (b. l. 1–3), prašydamas panaikinti Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr.
30-1656 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo
tvarkos aprašo 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.6, 31 punktus, 8 punktą dalyje, kurioje nustatyta,
kad mokyklos steigėjas „iki spalio 1 d. patikslina“ bei 2 punkto nuostatą dalyje, kurioje
nustatyta, kad „jeigu termino ribos diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną“.
Patikslintame prašyme (b. l. 21–24) paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 30-1656 „Dėl Vilniaus
miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas) patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo
tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas). Aprašo 2, 8, 12.1.1 – 12.1.3, 12.6, 31 punktai prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.
Aprašo 2 punkte nustatyta, jog šiame dokumente nustatytų terminų trukmė skaičiuojama darbo dienomis. Jeigu termino ribos diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną. Apraše nustatyta
terminų skaičiavimo tvarka pažeidžia teisės aktuose įtvirtintas terminų skaičiavimo taisykles. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.118 straipsnio 1 dalyje
nurodyta, jog terminas prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po
tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymų
nenumatyta ko kita. CK 1.121 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog oficialių švenčių ir ne
darbo dienos įskaitomi į terminą, o to paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, jeigu
paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos
diena laikoma po jos einanti darbo diena. Analogiškos terminų skaičiavimo taisyklės
įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 73 bei 74
straipsniuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir
ABTĮ) 66 straipsnyje.
Aprašo 8 punkte nustatyta, jog mokyklos steigėjas ar jo įgaliotas atstovas <...> kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31d. nustato <...> bendrojo lavinimo mokykloms klasių komplektų skaičių. Ši nuostata neatitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 patvirtinto Priėmimo į
valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 2 punkto nuostatos, numatančios, kad biudžetinių įstaigų savininko teises
ir pareigas įgyvendinančios institucijos kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio
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30 d. nustato <...> klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo komplektų skaičių pagal vykdomas programas. Švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 20 d. įsakymu Nr.
V-1369 nauja redakcija išdėstyto Priėmimo bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punkte numatyta, jog klasių skaičius nustatomas iki kovo 31 d.
Nurodė, jog pareiškėjas atsisako prašymo panaikinti Aprašo 8 punktą toje dalyje,
kurioje nurodyta, kad klasių komplektų skaičius nustatomas iki kovo 31d. Pažymėjo, jog
aktualios redakcijos Priėmimo bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punkte nurodyta, kad klasių
komplektų skaičius gali būti patikslintas iki liepos 1 d., kai tuo tarpu Aprašo 8 punktas
nustato, kad šie veiksmai gali būti atliekami iki spalio 1 d. Todėl darė išvadą, jog Aprašo
8 punktas toje dalyje, kuria nustatyta, kad mokyklos steigėjas <...> iki spalio 1 d. patikslina bendrojo lavinimo mokykloms klasių komplektų skaičių, yra neteisėtas.
Aprašo 12.1.1 punkte nustatyta, kad mokinių skaičiaus vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 20, jeigu mokoma pagal pradinio ugdymo programą mieste esančioje <...>
mokykloje. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu
Nr. 785 patvirtintos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos
(toliau – ir Metodika) 1 priedo 5 eilutėje nurodyta, jog miesto mokykloje mokantis
pagal pradinio ugdymo programą klasių komplektuose mokinių skaičiaus vidurkis turi
būti ne mažesnis kaip 22. Aprašo 12.1.2 bei 12.1.3 punktuose nustatyta, kad mokinių
skaičiaus vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 22, jeigu mokoma pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalį mieste esančioje mokykloje. Metodikos 1 priedo 5
eilutėje nustatytas mokinių skaičiaus vidurkis – 25.
Aprašo 12.6 punkte nustatyta, jog specialiosios klasės komplektuojamos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 746 nustatyta tvarka. Atkreipė dėmesį, kad minėtas nutarimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 4.2 punktu pripažintas netekusiu galios. Be to, Aprašo 31
punkte išdėstytas mokinių priėmimo į laisvas vietas prioritetų eiliškumas neatitinka
Priėmimo bendrųjų kriterijų sąrašo 10 punkte nurodytų prioritetų eiliškumo. Nepaisant to, kad aktualios redakcijos Priėmimo bendrųjų kriterijų sąrašas nustatė absoliučiai
kitokius kriterijus, pagal kuriuos mokiniai gali būti priimami į laisvas vietas, nei buvo
nustatyti Priėmimo bendrųjų kriterijų sąrašo 10 punkte, nurodyti Aprašo punktai neatitinka šiuo metu galiojančio ministro įsakymo 9 punkto (pirmumo teise priimami mokiniai pagal prašymo padavimo datą, atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus, individualią
vaikų brandą (kai priimama į pirmą klasę).
Nurodė, jog apie teisės aktų pažeidimus Vyriausybės atstovas 2011 m. liepos 11 d.
teikimu Nr. 1T-27 informavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, siūlydamas jam svarstyti Aprašo 2, 8, 12.1.1 – 12.1.3, 12.6, 31 punktų pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 1 punktu (toliau – ir Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas), savivaldybės administravimo subjektas Vyriausybės atstovo teikimą turi apsvarstyti
per savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui
pranešti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Suėjus įstatyme nustatytam terminui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius neinformavo apie priimtą
sprendimą. Prašymo pratęsti teikimo svarstymo terminą nebuvo. Toks elgesys laikomas
neveikimu ir vertinamas kaip atsisakymas patenkinti Vyriausybės atstovo teikimą. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas tokiu atveju
įpareigoja Vyriausybės atstovą ginčijamą aktą skųsti atitinkamos kompetencijos teismui.
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Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo patikslintu parašymu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime (b. l. 16–18) paaiškino, kad Vyriausybės atstovo kompetencija kreiptis į
teismą dėl galimo savivaldybės administravimo subjekto neveikimo numatyta Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte. Savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, jog šio įstatymo paskirtis
– suteikti Vyriausybei teisę per savo skiriamus atstovus prižiūrėti savivaldybių veiklą,
nustatyti savivaldybių administracinės priežiūros sritį, šią priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimus ir jų įgyvendinimo tvarką. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte
išdėstyta nuostata įtvirtina pareiškėjo teisę kreiptis į teismą, kai savivaldybės administravimo subjektai atsisako įgyvendinti įstatymą.
Atsakovas nurodė, kad Vyriausybės atstovas 2011 m. liepos 11 d. teikimu Nr. 1T-27
„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 8 d.
įsakymo Nr. 30-1656 pakeitimo“ kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorių, merą ir nurodė, kad Aprašo 8, 12.1.1 – 12.1.3, 12.6, 31 punktai prieštarauja
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir pasiūlė svarstyti jų pakeitimo klausimą. Vykdydama šį pareiškėjo teikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2011
m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. A51-27442-(3.3.13.1-EM4) informavo pareiškėją apie esamą
situaciją ir paprašė pratęsti teikimo Nr. 1T-27 vykdymo terminą. Rašte nurodoma, jog
vykdant pareiškėjo 2011 m. liepos 11 d. teikimą Nr. 1T-27 Švietimo, kultūros ir sporto
departamente buvo parengtas Mokinių priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo naujos redakcijos projektas. 2011 m. liepos 20
d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1369
„Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl
priėmimo į valstybinę ir savivaldybės, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą
bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir šiuo įsakymu patvirtintų 3, 6, 7,
9.1, 9.2, 9.4 ir 10.2.3 punktų nuostatos įpareigoja savivaldybę iš esmės pakeisti šiuo metu
galiojantį Aprašą, prieš tai naują mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarką viešai apsvarstant mokyklų bendruomenėse. Rašte taip pat nurodoma, jog parengtas
naujas mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo projektas bus
teikiamas svarstyti mokyklų bendruomenėms. Tai rodo, kad šiuo atveju Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktorius neatsisakė įgyvendinti pareiškėjo reikalavimo,
nes kaip ir buvo Vyriausybės atstovui pranešta 2011 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. A5127442-(3.3.13.1-EM4), parengtas naujas mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo projektas bus teikiamas svarstyti mokyklų bendruomenėms. Tuo
tarpu pareiškėjas, nelaukdamas, kol bus priimtas mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos aprašas ar bus gautas atsakymas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, 2011 m. liepos 29 d. prašymu kreipėsi į teismą. Pažymėjo, jog tokiais savo
veiksmais pareiškėjas nepaisė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
(toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinto tarnybinio bendradarbiavimo
principo. Manė, jog šiuo atveju pareiškėjas neturėjo teisės kreiptis į teismą nurodytais
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pagrindais, nes Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius neatsisakė įgyvendinti jo reikalavimo, išsamiai informavo pareiškėją, jog įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – ir
Švietimo įstatymas) 29 straipsnio 2 punkte savivaldybei numatytą pareigą.
Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjo prašymo patenkinimas nesukeltų jokių teisinių pa220
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sekmių, nes 2008 m. rugpjūčio 8 d. patvirtinto Aprašo ir su pareiškėjo prašymu panaikintais punktais taikymas negalimas pasikeitus Švietimo ir mokslo ministro 2004 m.
liepos 25 d įsakymui Nr. ISAK-1019.
Pareiškėjas, prašydamas teismo panaikinti Aprašo 2 punkto nuostatą toje dalyje,
kurioje nustatyta, kad „jeigu termino ribos diena yra ne darbo diena, termino pradžios
ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną“ prašymą grindė tuo,
kad Apraše nustatyta terminų skaičiavimo tvarka prieštarauja CK bei CPK įtvirtintai
terminų skaičiavimo tvarkai. Pažymėjo, kad CK bei CPK reglamentuojami santykiai
skiriasi savo pobūdžiu ir paskirtimi, t. y. reguliuojami civiliniai teisiniai santykiai, šių
santykių dalyvių teisių ir pareigų įgyvendinimo laike taisyklės ir procesinių terminų
skaičiavimo tvarka. Tuo tarpu pareiškėjo skundžiamame Apraše reguliuojami administraciniai teisiniai santykiai. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo pozicija dėl Aprašo 2 punkte
įtvirtintos terminų skaičiavimo tvarkos neatitikimo CK ir CPK įtvirtintai terminų skaičiavimo tvarkai yra nepagrįsta.
Manė, kad nėra jokio pagrindo Vyriausybės atstovui kreiptis į teismą, reikalaujant
panaikinti Aprašo 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.6, 31, 2 punktų nuostatas, toje dalyje, kurioje
nustatyta, kad „jeigu termino ribos diena yra ne darbe diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną“ ir 8 punktą toje dalyje, kurioje
nustatyta, kad mokyklos steigėjas „iki spalio 1 d. patikslina“.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 14 d. sprendimu (b. l.
39–45) pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą patenkino ir panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio
8 d. įsakymu Nr. 30-1656 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių
komplektavimo tvarkos aprašo 2 punkto nuostatą dalyje, kurioje nustatyta, „jeigu termino ribos diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną“, 8 punktą dalyje, kurioje nustatyta, kad mokyklos
steigėjas „iki spalio 1 d. patikslina“, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.6, 31 punktus.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Vyriausybės atstovas, pasinaudodamas
Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo suteiktais įgaliojimais, kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Įsakymu patvirtinto Aprašo 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.6, 31
punktus, 8 punktą dalyje, kurioje nustatyta, kad mokyklos steigėjas „iki spalio 1 d. patikslina“ bei 2 punkto nuostatą dalyje, kurioje nustatyta, „jeigu termino ribos diena yra
ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš
šią dieną“.
Teismas pabrėžė, kad Vyriausybės atstovui teisė ginti viešąjį interesą suteikta Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio nuostatomis. Pagal šio straipsnio 1 dalį Vyriausybės atstovas tikrina, ar savivaldybės kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir
kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo
subjektų priimtiems teisės aktams (1 p.). Neteisėtus savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka siūlo panaikin221
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ti arba pakeisti (3 p.), kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti
ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės
sprendimą, kreipiasi į teismą (4 p.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008). Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas
reiškia, kad savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir
kitų teisės aktų reikalavimus. Nurodė, kad savaime suprantama, jog pasikeitus teisiniam
reglamentavimui savivaldybės institucijos privalo suderinti savo priimtus teisės aktus
su aktualiomis aukštesnės galios teisės aktų redakcijomis. Pažymėjo, jog byloje surinkti
rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Vyriausybės atstovas 2011 m. liepos 11 d. teikimu
(b. l. 4–5) kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių ir pasiūlė
svarstyti Aprašo 2, 8, 12.1.1 – 12.1.3, 12.6, 31 punktų pakeitimo, suderinant su galiojančiais teisės aktais, klausimą. Rašytiniai įrodymai ir pareiškėjo atstovės paaiškinimas
teismo posėdyje patvirtina, jog atsakovas gavęs teikimą per savaitę Vyriausybės atstovui
nepranešė apie sprendimo priėmimą ir nesikreipė su prašymu pratęsti teikimo svarstymo terminą. Pareiškėjas, pasinaudodamas Savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte suteikiama teise, laiku pateikė prašymą Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Tik po to, kai prašymas buvo užregistruotas teisme, atsakovas 2011 m. rugpjūčio 2 d. kreipėsi į Vyriausybės atstovą, prašydamas atidėti
teikimo Nr. 1T-217 vykdymą (b. l. 19). Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog akivaizdu, kad prašymo atidėti teikimo vykdymą padavimo terminas nustatytas Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte buvo praleistas.
Prašyme Vyriausybės atstovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
nurodė, jog yra parengtas Mokinių priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklas tvarkos aprašo naujos redakcijos projektas. Pasak atsakovo, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu pakeistas Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą
kriterijų sąrašas įpareigoja Vilniaus miesto savivaldybę iš esmės pakeisti galiojantį Aprašą. Teismo posėdyje atsakovo atstovė patvirtino, jog parengus aprašo projektą, jis bus
svarstomas mokyklų bendruomenėse. Tačiau teismas pabrėžė, jog jam nebuvo pateiktas
šį faktą patvirtinantis įrodymas, o būtent, aprašo projektas, todėl daryti išvadą, kad atsakovas ėmėsi priemonių pareiškėjo teikime nurodytiems trūkumams pašalinti, nėra
pagrindo. Teismas pripažino, jog pareiškėjas pagrįstai kreipėsi į teismą, nes per įstatymo
nustatytą terminą atsakovas Vyriausybės atstovui nepateikė jokios informacijos. Toks
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos neveikimas prilygintinas atsisakymui. Atsakovas atsiliepime ir jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad reikalavimai atsakovui yra
nepagrįsti, nes jis neatsisako ir nevengia vykdyti įpareigojimų. Pirmosios instancijos
teismas nesutiko su tokia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pozicija, nes neginčijamai nustatyta, kad pareiškėjas į atsakovą kreipėsi 2011 m. liepos 11 d. Jokių veiksmų atsakovas nesiėmė iki 2011 m. rugpjūčio 2 d. Tik tada kreipėsi su prašymu atidėti
reikalavimo įvykdymo terminą (b. l. 19), kai Vyriausybės atstovas 2011 m. liepos 27 d.
jau buvo kreipęsis su prašymu (b. l. 1–3) į Vilniaus apygardos administracinį teismą.
Pabrėžė, jog Aprašo 2 punkte nurodyta, kad Apraše nustatytų terminų trukmė skaičiuojama darbo dienomis. Jeigu termino ribos diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną. Pirmosios instan222
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cijos teismas nurodė, jog tokia nuostata prieštarauja CK 1.121 straipsniui, nustatančiam
oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymą. Šio straipsnio 2 punkte įtvirtinta nuostata, jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Analogiškos terminų skaičiavimo
taisyklės yra įtvirtintos CPK 4 straipsnio 5 punkte, ABTĮ 66 straipsnyje. Taigi teismas
darė išvadą, jog šis Aprašo punktas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams ir turi
būti panaikintas.
Teismas nurodė, jog Aprašo 8 punktas įpareigoja mokyklos steigėją ar jo įgaliotą
atstovą kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. nustatyti, o iki spalio 1 d. patikslinti bendrojo lavinimo mokykloms klasių komplektų skaičių. Pirmosios instancijos
teismas, palyginęs šį atsakovo Apraše įtvirtintą įpareigojimą su Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punktu, nustatančiu, jog kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. valstybinių ir savivaldybių
mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimas
(savininkas) bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, filialams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato priėmimo laiką, mokinių ir klasių
pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičių, priešmokyklinio ugdymo grupių
ir vaikų skaičių kitiems mokslo metams iki liepos 1 d. šiuos skaičius patikslina, pripažino, jog tarp Švietimo ir mokslo ministro įsakymo, kaip aukštesnės galios teisės akto, ir
atsakovo Aprašo atitinkamų punktų yra akivaizdus neatitikimas. Todėl atsakovo Aprašo
8 punktas dalyje, numatančioje, jog iki spalio 1 d. patikslinamas bendrojo lavinimo mokykloms klasių komplektų skaičius, naikintinas.
Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog Aprašo 12 punkte yra išdėstyti klasių
komplektavimo kriterijai. Nurodoma, jog bendrojo lavinimo klasių komplektuose mokinių skaičiaus vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 20, jeigu mokoma pagal pradinio
ugdymo programą mieste esančioje pradinėje mokykloje, pagrindinėje mokykloje, vidurinėje mokykloje (gimnazijoje), 22, jeigu mokoma pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį mieste esančiose pagrindinėje mokykloje, vidurinėje mokykloje (gimnazijoje), 22, jeigu mokoma pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mieste
esančioje pagrindinėje mokykloje (Aprašo 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 p.). Aprašo 12.6 punkte
nurodyta, jog bendrojo lavinimo klasėje maksimalus mokinių skaičius prasidėjus mokslo metams išimties tvarka gali būti didinamas ne daugiau kaip 2. Teismas, išanalizavęs
Aprašo priėmimo metu galiojusios Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785
„Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“ patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, nurodė, jog
klasės moksleivių skaičiaus vidurkis nustatytas 22 pradinėje mokykloje ir 25 pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. Todėl pirmosios instancijos teismas darė išvadą, jog Aprašo 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 punktai prieštarauja Vyriausybės nutarimui ir yra naikintini.
Pažymėjo, jog nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašė panaikinti Aprašo 12.6 punktą, kuris suteikia galimybę padidinti mokinių skaičių ne daugiau 2 bendrojo lavinimo
mokykloje prasidėjus mokslo metams. Tačiau Vyriausybės atstovas prašyme nurodė
apie specialiųjų klasių komplektavimą, o tai įtvirtinta Aprašo 12.7 punkte. Teismas laikė,
kad pareiškėjas suklydo nurodydamas minėtą punktą, todėl tai pripažino rašymo apsi223
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rikimu ir pasisakė, kad minėtame punkte numatytas specialiųjų klasių komplektavimas
remiantis Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 746 nustatyta tvarka pripažintinas neteisėtu, nes šį nutarimą Vyriausybė pakeitė 2011 m. birželio 29 d. Nutarimu
Nr. 768 buvo patvirtintos naujos Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas,
tinklo kūrimo taisyklės. Pabrėžė, jog sena tvarka neteko galios, todėl Aprašo 12.7 punktas yra naikintinas.
Teismas nurodė, jog Vyriausybės atstovas prašo panaikinti Aprašo 31 punktą, numatantį priėmimo į likusias laisvas vietas tvarką, nes jis prieštarauja Priėmimo bendrųjų
kriterijų sąrašui. Pabrėžė, jog skundžiame punkte yra išdėstyta tokia pirmumo tvarka:
31.1. našlaičiai; 31.2. vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus; 31.3. specialiųjų poreikių
vaikai; 31.4. neįgalių tėvų vaikai; 31.5. mokiniai, kurių broliai ar seserys prašymo pateikimo metu jau mokose toje mokykloje; 31.6. vaikai, lankę priešmokyklinio ugdymo
grupę (-es) toje mokykloje; 31.7. jeigu mokyklos teritorijoje gyvena vaiko seneliai ar
kiti artimi giminaičiai, galintys prižiūrėti ir pasirūpinti vaiku (tik į 1-8 klases); 31.8. iš
gretimos mokyklos teritorijos; 31.9. jeigu šalia mokyklos yra tėvų darbo vieta; 31.10.
mokiniai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus; 31.11. pagal prašymo pateikimo
registracijos eilę. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019
„Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ numatė bendruosius asmenų priėmimo
kriterijus į valstybines ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklas. Įsakyme pabrėžiama, jog kriterijais vadovaujasi biudžetinių įstaigų steigėjai ir viešųjų įstaigų visuotiniai
dalininkų susirinkimai, nustatydami priėmimo į mokyklas tvarką. Todėl teismas nurodė, jog atsakovas, tvirtindamas ginčijamą Aprašą, privalėjo vadovautis nurodytu teisės
aktu. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog nurodyto įsakymo II skyriuje „Priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas kriterijai“ 10 punkte nurodyta, jei į savivaldybės
bendrojo lavinimo mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio
ugdymo programos I ir II dalį jau yra priimti visi norintys jos aptarnavimo teritorijoje
gyvenantys vaikai, į likusias laisvas vietas pirmiausia priimami: našlaičiai; vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus; specialiųjų poreikių vaikai; vaikai, kurių broliai ir seserys
prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje; vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos
aptarnaujamoje teritorijoje. Palyginęs įsakymu įtvirtintus kriterijus ir Apraše išvardytą
eiliškumą, teismas konstatavo, kad jie akivaizdžiai skiriasi prioritetų eiliškumu. Teismas
pripažino, jog administravimo subjekto priimtas Aprašas neatitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo. Teismas darė išvadą, jog šis Aprašo punktas
prieštarauja aukštesnę galią turinčiam teisės aktui, todėl yra naikintinas.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (b. l.
49–52) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
Apeliaciniame skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas sprendime neteisingai vertino pateiktus įrodymus ir nepagrįstai konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija vengia vykdyti įsipareigojimus. Atkreipia dėmesį, jog Savival224
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dybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad
savivaldybės administravimo subjektas Vyriausybės atstovo teikimą turi apsvarstyti per
savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui
pranešti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Pareiškėjo teikimas Nr. 1T27 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-08-08 įsakymo
Nr. 30-1656 pakeitimo“ Vilniaus miesto savivaldybėje buvo gautas 2011 m. liepos 12 d.
Šis teikimas turėjo būti apsvarstytas per savaitę nuo jo gavimo dienos ir per 10 dienų
nuo sprendimo priėmimo turėjo būti pranešta pareiškėjui. Pareiškėjo teikimui svarstyti
paskutinė termino diena buvo 2011 m. liepos 19 d. ir nuo šios dienos turėjo būti skaičiuojamas 10 dienų pranešimo apie priimtą sprendimą terminas. Taigi paskutinė diena
informuoti pareiškėją apie priimtą sprendimą buvo 2011 m. liepos 29 d. ir dėl šios priežasties pareiškėjas anksčiausiai į teismą galėjo kreiptis tik 2011 m. rugpjūčio 1 d.
Atsakovas pažymi, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2011 m. rugpjūčio 2 d. pateikė pareiškėjui raštą Nr. A51-27442-(3.3.13.1-EM4) „Dėl 2011-07-11 teikimo
Nr. 1T-217 vykdymo atidėjimo“, nežymiai praleidusi terminą dėl objektyvių priežasčių
– pareiškėjo teikime nurodyti teisės aktai (Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr.
ISAK-1019), su kuriais turėjo būti suderintas Aprašas, buvo pakeisti Švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2004
m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės
bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“. Pažymi, jog 2011 m. liepos 20 d. priimtas Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1369 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.
ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir šiuo įsakymu patvirtintų 3, 6, 7, 9.1, 9.2, 9.4 ir 10.2.3 punktų nuostatos įpareigojo savivaldybes iš esmės
pakeisti galiojusią savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarką, prieš tai naują mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarką viešai apsvarstant mokyklų bendruomenėse. Atkreipia dėmesį, jog teismas
nevertino aplinkybių, jog įsakymo nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos tik tuo atveju,
jei svarstymas su mokyklų bendruomenėmis būtų realus. Tinkamu viešu svarstymu galima laikyti tuos atvejus, jei aprašas būtų apsvarstytas su visais mokyklų bendruomenės
nariais, suteikiant teisę visiems nariams įvertinti pateiktą aprašą, siūlyti savo pastabas ir
reikšti pasiūlymus, o visa tai galima padaryti tik prasidėjus naujiems mokslo metams,
kada po vasaros atostogų susirenka visi mokyklų bendruomenės nariai.
Atkreipia dėmesį, kad net Vilniaus miesto savivaldybės administracijai informavus
pareiškėją laiku, t. y. 2011 m. liepos 29 d., apie tai, jog teikimas negali būti įvykdytas, nes
rengiamas aprašo projektas nėra apsvarstytas su mokyklų bendruomenėmis, pareiškėjas vis tiek jau būtų pateikęs prašymą teismui panaikinti Aprašo atitinkamus punktus.
Atsižvelgiant į tai, mano, jog teismas nepagrįstai konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsisakė įgyvendinti pareiškėjo teikimą. Nurodo, jog teismas
nevertino ir pareiškėjo veiksmų, kuriais jis nepaisė VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte
įtvirtinto tarnybinio bendradarbiavimo principo ir Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme numatytų terminų.
Atsakovas pažymi, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija, pasikeitus teisėms
aktams, siekė parengti aprašą atitinkantį galiojančius teisės aktus, nes pareiškėjo teikime
nurodyti teisės aktai iki teikimo įvykdymui skirto termino pabaigos neteko galios, todėl yra
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parengtas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo Vyriausybės atstovo Vilniaus
apskrityje 2011 m. liepos 11 d. teikimas. Pabrėžia, jog pareiškėjui yra suteikti įgaliojimai
prižiūrėti, ar savivaldybės kolegialių ir kolegialių administravimo subjektų priimti teisės
aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo objektų priimtiems teisės aktams.
Pareiškėjas, turėdamas pareigą prižiūrėti, ar savivaldybės priimti aktai atitinka aukštesnės
galios teisės aktų aktualias redakcijas, 2011 m. liepos 27 d. kreipėsi į teismą su prašymu
panaikinti nurodytus Aprašo punktus, remdamasis nebegaliojančiu Švietimo ir mokslo
ministro 2004 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019. Mano, jog pirmosios instancijos
teismas turėjo visapusiškai įvertinti tai, kai buvo kreiptasi nesulaukus teikimo įvykdymo
termino pabaigos bei remiantis negaliojančia teisės akto redakcija. Atkreipia dėmesį, jog
Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1369 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2004
m. birželio 25 d. įsakymo ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo
lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
buvo priimtas 2011 m. liepos 20 d., o pareiškėjas kreipėsi į teismą 2011 liepos 29 d. Mano,
jog subjektui, kurio teisinė pareiga yra savivaldybių administracinė priežiūra, toks terminas turėtų būti laikomas pakankamu susipažinti su nauja teisės akto, kuriuo grindžiamas
prašymas teismui, redakcija.
Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas nevertino to, kad 2008 m. rugpjūčio 8 d. patvirtinto Aprašo taikymas negalimas pasikeitus Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 25 d įsakymui Nr. ISAK-1019, todėl Įsakymu įtvirtinto Aprašo punktų
panaikinimas nesukeltų jokių teisinių pasekmių.
Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Aprašo 2 punkto nuostata
dalyje, kurioje nustatyta, kad, jeigu termino ribos diena yra ne darbo diena, termino
pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną, prieštarauja
CK 1.121 straipsniui, CPK 74 straipsnio 5 punktui ir ABTĮ 66 straipsniui. Mano, kad tokia teismo išvada yra nepagrįsta, kadangi viešojo administravimo subjekto teisės aktais
priskirtų funkcijų įgyvendinimas nelaikytinas civiliniais teisiniais santykiais, kuriems
taikomas CK, o CPK reglamentuoja civilinių procesinių terminų skaičiavimo tvarką,
ABTĮ reglamentuoja administracinių procesinių terminų skaičiavimo tvarką. Atsakovo
nuomone, pirmosios instancijos teismas nenurodė jokio teisinio pagrindo, t. y. teisės
normos, kurioje būtų įtvirtinta, jog viešojo administravimo subjektas įgyvendindamas
administracinius teisinius įgalinimus turėjo laikytis procesinės paskirties teisės aktuose – CPK ar ABTĮ – reglamentuotos procesinių terminų skaičiavimo tvarkos, taip pat,
kad priimdamas jam pagal kompetenciją priskirtus teisės aktus turėjo taikyti civilinius
teisinius santykius reglamentuojantį teisės aktą – CK.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu į apeliacinį skundą
(b. l. 57–59) prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą
palikti nepakeistą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog Vyriausybės atstovo 2011 m. liepos
11 d. teikimas Nr. 1T-27 Vilniaus miesto savivaldybei buvo išsiųstas 2011 m. liepos 11 d.
faksu. 2011 m. liepos 11 d. buvo užregistruotas ir Vilniaus miesto savivaldybei faksu taip
pat buvo išsiųstas Vyriausybės atstovo 2011 m. liepos 11 d. reikalavimas Nr. 1R-42. Daugiau tą dieną registruotų ir Vilniaus miesto savivaldybei siunčiamų dokumentų nebuvo.
Įvertinus tai, kad teikimas Vilniaus miesto savivaldybei buvo faksu išsiųstas 2011 m. liepos
11 d. ir turėjo būti tą pačią dieną užregistruotas, darytina išvada, kad atsakovas sprendimą
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dėl teikimo vykdymo privalėjo priimti iki 2011 m. liepos 18 d., o Vyriausybės atstovui
apie priimtą sprendimą privalėjo pranešti iki 2011 m. liepos 28 d. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas įpareigoja Vyriausybės atstovą
per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos, arba per
10 dienų nuo paskutinės dienos, iki kurios privalėjo būti pateiktas atsakymas, ginčijamą
teisės aktą skųsti teismui. Taigi nuo 2011 m. liepos 29 d. Vyriausybės atstovui kilo pareiga
kreiptis į teismą. Pažymi, kad Vyriausybės atstovas į teismą kreipėsi 2011 m. liepos 29 d., o
ne 2011 m. liepos 27 d., kaip nurodo atsakovas. Atsakovas taip pat nepagrįstai nurodo, kad
prieš tvirtinant mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarką ji turėjo būti viešai apsvarstyta su mokyklos bendruomene. Atsakovas nenurodo jokių teisės normų, kuriose būtų įtvirtinta tokia pareiga. Nei Švietimo įstatyme, nei Švietimo ir mokslo ministro
2004 m. liepos 25 d. įsakyme Nr. ISAK-1019 nėra nustatyta, kad prieš tvirtinant priėmimo
į mokyklas tvarką, ji turi būti apsvarstyta su mokyklos bendruomene.
Pareiškėjas nurodo, jog Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 25 d. įsakymas
Nr. ISAK-1019 yra galiojantis. Minėtas įsakymas Švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 buvo pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija. Atkreipia
dėmesį, jog Vyriausybės atstovo 2011 m. liepos 11 d. teikime Nr. 1T-27 Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriui siūloma svarstyti Aprašo 2, 8, 12.1.1 – 12.1.3,
12.6, 31 punktų pakeitimo, suderinant juos su galiojančiais teisės aktais, klausimą. Nepaisant to, kad minėtas įsakymas buvo išdėstytas nauja redakcija (Vyriausybės atstovas,
atsižvelgdamas į minėtus pakeitimus, 2011 m. rugsėjo 19 d. patikslino prašymą teismui),
ginčijamos nuostatos neatitinka nei teikimo surašymo, nei bylos nagrinėjimo metu galiojusių minėto ministro įsakymo nuostatų, reglamentuojančių analogiškus santykius.
Be to, ginčijamų nuostatų neteisėtumas buvo grindžiamas ne tik Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, bet ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu
Nr. 785, Vietos savivaldos įstatymu, kurių nuostatos tiek teikimo surašymo metu, tiek
bylos nagrinėjimo metu nesikeitė.
Vyriausybės atstovas nesutinka su atsakovo argumentais, kad teismas nepagrįstai
konstatavo, jog ginčijamame teisės akte įtvirtintos terminų skaičiavimo taisyklės neatitinka aukštesnės galios teisės aktų reikalavimų. Pažymi, kad analogiškos terminų
skaičiavimo taisyklės yra įtvirtintos CK, Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau
– ir DK), ABTĮ, CPK. Tokios pat terminų skaičiavimo taisyklės yra nustatytos Europos
Tarybos 1971 m. birželio 3 d. reglamente Nr. 1182/71 ir 1972 m. gegužės 16 d. Europos konvencijoje dėl terminų skaičiavimo. Atsižvelgiant į tai, kad paminėtuose teisės
aktuose yra nustatytos bendrosios terminų skaičiavimo taisyklės, darytina išvada, kad
tais atvejais, kai įstatyme, reglamentuojančiame viešojo administravimo subjektų veiklą,
expressis verbis nėra nustatytos kitokios nei įprasta terminų skaičiavimo taisyklės, terminai skaičiuojami vadovaujantis nurodytų teisės aktų nuostatomis.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Byloje pareiškėjas ginčija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
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2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 30-1656 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių
priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.6, 31 punktų
teisėtumą, 8 punkto teisėtumą tiek, kiek jame nustatyta, kad mokyklos steigėjas „iki
spalio 1 d. patikslina“, taip pat minėto Aprašo 2 punkto teisėtumą tiek kiek, kiek joje nustatyta, kad „jeigu termino ribos diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos
diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną“.
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą patenkino visiškai.
Atsakovas apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas vengia vykdyti įsipareigojimus, o neveikimas
prilygintinas atsisakymui, nurodo, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą nesilaikydamas Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytų terminų.
Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, jog Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės
sprendimų, Vyriausybės atstovas: 1) motyvuotu teikimu pasiūlo atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą. Vyriausybės atstovo teikimą kolegialus savivaldybės administravimo subjektas turi
apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį), o kiti savivaldybės administravimo subjektai – per savaitę nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą
sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos; 2) per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos (jei savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo
teikimą, atsisako ginčijamą teisės aktą pakeisti ar panaikinti) šį aktą skundžia atitinkamos kompetencijos teismui. Taigi nurodytos teisės normos nustato aiškius terminus, per
kuriuos turi būti apsvarstomas pareiškėjo pateiktas teikimas ir pateiktas atsakymas, taip
pat terminas, per kurį turi būti kreiptasi į teismą.
Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas teikimą dėl byloje vertinamo teisės akto
teisėtumo (b. l. 4) atsakovui faksu išsiuntė 2011 m. liepos 11 d. (b. l. 65, 69). Nors atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad minėtą teikimą gavo 2011 m. liepos 12 d., į bylą
nėra pateikta šį teiginį pagrindžiančių įrodymų, todėl darytina išvada, kad atsakovas
pareiškėjo teikimą gavo 2011 m. liepos 11 d. Atsižvelgiant į Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą darytina išvada, kad atsakovas
pareiškėjui atsakyti dėl teikimo turėjo iki 2011 m. liepos 28 d., tačiau, kaip nurodo pats
atsakovas apeliaciniame skunde, atsakymas į pareiškėjo teikimą buvo pateiktas 2011 m.
rugpjūčio 2 d. Pareiškėjas su prašymu į pirmosios instancijos teismą kreipėsi 2011 m.
liepos 29 d. (b. l. 1–3), taigi nėra pagrindo teigti, kad pateikdamas prašymą pirmosios
instancijos teismui pareiškėjas būtų pažeidęs teisės aktuose nustatytus terminus. Teisėjų
kolegija taip pat pažymi, kad atsakovas šio klausimo pirmosios instancijos teisme nekėlė, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo dėl jo pasisakyti.
Kiek tai susiję su Aprašo 8 ir 31 punktų atitiktimi aukštesnės galios teisės aktams,
pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog Aprašo 8 punktas prieštarauja Švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 nauja redakcija išdėstyto Priėmimo bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punkto nuostatoms, o Aprašo 31 punktas – minėto
Priėmimo bendrųjų kriterijų sąrašo 10 punkto nuostatoms.
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Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, kad, kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas savo praktikoje (žr., pvz., 2008 m. liepos 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008, Administracinė jurisprudencija, 2008, Nr. 15), savivaldybių administravimo subjekto norminio akto teisėtumo tyrimui taikomos specialios taisyklės, reglamentuotos Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
šešioliktame skirsnyje. Norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo specifika be
kita ko pasireiškia tuo, kad ne bet kuris suinteresuotas asmuo (ABTĮ 5 str. 1 d.), o tik
ABTĮ 110 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti subjektai gali inicijuoti norminio administracinio akto teisėtumo patikrą administraciniame teisme. Be to, tiriant norminio
administracinio akto teisėtumą nėra sprendžiamas pažeistų subjektinių teisių gynimo
klausimas, o tik siekiama išsiaiškinti, ar norminis administracinis aktas neprieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Taigi bylų dėl norminių administracinių
aktų nagrinėjimo proceso paskirtis yra ne pažeistų subjektinių teisių apsauga, o abstrakti viešojo administravimo subjektų veiklos, priimant norminius administracinius
aktus, teisėtumo kontrolė. Dėl šios priežasties administracinių teismų kompetencija,
nagrinėjant bylas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, yra aiškiai apibrėžta
įstatyme ir plečiamai neaiškintina. ABTĮ 110 straipsnio 2 dalis numato: „Kad būtų ištirta, ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar
jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, su pareiškimu į administracinį
teismą turi teisę kreiptis ir savivaldybių veiklos priežiūrą vykdantys Vyriausybės atstovai.“ Ši įstatymo norma numato administracinių teismų kompetenciją tirti savivaldybių
administravimo subjektų priimtų norminių administracinių aktų atitiktį įstatymams ar
Vyriausybės norminiams aktams. Vyriausiojo administracinio teismo nuolatinėje praktikoje laikomasi pozicijos, kad administraciniai teismai tiria tik norminių administracinių aktų atitiktį įstatymams ar Vyriausybės norminiams aktams (ABTĮ 110 str. 1 d., 112
str. 1 d.). Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti norminių administracinių aktų atitikties žemesnės teisinės galios nei Vyriausybės nutarimai teisės aktams.
Byloje taikytinų norminių administracinių aktų atitiktis žemesnės teisinės galios nei
Vyriausybės nutarimai teisės aktams turi būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju,
nagrinėjant individualią bylą, jei tam yra būtinybė.
Teisėjų kolegija pažymi, kad iš esmės analogiškos nuostatos toms, kurias įtvirtina
ABTĮ 110 straipsnio 2 dalis, numatytos ir Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje, kurioje nurodyta, jog abejodamas, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą
ar Vyriausybės norminį aktą, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Administracinių
bylų teisenos įstatymo 110 straipsniu, gali kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu
pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą. Kaip matyti
iš pirmiau nurodytos nuostatos turinio, joje, vienu vertus, expressis verbis kalbama apie
abstrakčios savivaldybės administravimo subjektų priimtų norminių teisės aktų atitikties kontrolę būtent įstatymams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiams teisės
aktams, be to, daroma nuoroda į ABTĮ 110 straipsnį.
Dėl pirmiau nurodytų argumentų darytina išvada, kad administraciniai teismai
neturi kompetencijos atlikti abstrakčią savivaldybės administravimo subjekto priimto
norminio teisės akto atitikties ministro priimtiems teisės aktams kontrolę. Todėl pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo dalį, kuria prašyta ištirti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktorius 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 30-1656
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„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir
klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos
aprašo 8 ir 31 punkto atitiktį atitinkamai Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos
20 d. įsakymu Nr. V-1369 nauja redakcija išdėstyto Priėmimo bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punktui ir 10 punktui, turėjo atsisakyti priimti kaip nepriskirtiną administracinių
teismų kompetencijai. Todėl ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis naikintina
ir byla šioje apimtyje nutrauktina.
Kiek tai susiję su Aprašo 2 punkto atitiktimi aukštesnės galios teisės aktams, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog jame įtvirtintos nuostatos prieštarauja Civilinio kodekso 1.121 straipsniui, Civilinio proceso kodekso 74 straipsnio 5 daliai, ABTĮ
66 straipsniui.
Teisėjų kolegija su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu sutinka iš dalies.
Aprašo 2 punkte nurodyta, jog šiame teisės akte nustatytų terminų trukmė skaičiuojama darbo dienomis. Jeigu termino ribos diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną.
Vertindama Aprašo 2 punkto atitiktį pareiškėjo nurodytų teisės aktų nuostatoms
teisėjų kolegija visų pirma pažymi, jog LR CK 1.1 straipsnio 2 dalyje, apibrėžiant šio
Kodekso taikymo apimtį, nurodyta, jog turtiniams santykiams, kurie pagrįsti įstatymų
nustatytu asmenų pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie tiesiogiai atsiranda, kai
valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas pavaldumas) arba įstatymų nustatytas asmenims pareigas valstybei ar jos taiko įstatymų nustatytas administracines ar baudžiamąsias sankcijas, įskaitant valstybės mokesčių, kitų privalomų rinkliavų
ar įmokų valstybei ar jos institucijoms, valstybės biudžeto santykius, bei kitokiems santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, šio kodekso normos taikomos
tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai, taip pat šio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais. Nėra abejonės, kad Apraše įtvirtintos nuostatos priskirtinos
viešajai teisei, taigi, LR CK nuostatos byloje vertinamu atveju reikšmingos tiek, kiek
nėra lex specialis.
Teisėjų kolegija pažymi, kad LR CK 1.121 straipsnyje, kuriame reglamentuotas oficialių švenčių ir nedarbo dienų įskaitymas skaičiuojant terminus, nurodyta, jog oficialių
švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į terminą (1 dalis);
jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena (2 dalis). Konstatuotina, kad viešosios
teisės reguliavimo sferoje nesant įstatymo, kuris nustatytų kitokius terminų skaičiavimo
principus nei LR CK 1.121 straipsnyje, šio straipsnio nuostatos taip pat taikytinos ir
santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos. Vertinant Aprašo 2 punkto
nuostatas akivaizdu, jog tiek, kiek jose nurodyta, kad „jeigu termino ribos diena yra ne
darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią
dieną“, šios nuostatos prieštarauja LR CK 1.121 straipsnio 2 daliai. Konstatavus minėtų
Aprašo 2 punkto nuostatų prieštaravimą LR CK 1.121 straipsnio 2 daliai, nėra poreikio
ir pagrindo vertinti minėtos nuostatos atitiktį LR CPK ir ABTĮ nuostatoms.
Kiek tai susiję su Aprašo 12.1.1-12.1.3 ir 12.6 punkto atitiktimi aukštesnės galios teisės
aktams, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog minėtos nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 patvirtintos Mokinio
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 5 eilutės nuostatoms.
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Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas apeliaciniame skunde nepateikė argumentų,
paneigiančių tokias pirmosios instancijos teismo išvadas. Pažymėtina, kad minėtos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 patvirtintos Mokinio krepšelio lėšų
apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 5 eilutės nuostatos galiojo ir pareiškėjo teikimo atsakovui, ir pareiškėjo prašymo teismui pateikimo metu. Įvertinusi minėtas Aprašo 12.1.1-12.1.3 ir 12.6 punktų nuostatas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 patvirtintos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 5 eilutės nuostatas, teisėjų kolegija pirmosios
instancijos teismo išvadoms pritaria ir šioje dalyje atskirai nepasisako.
Kiek tai susiję su Aprašo 12.7 punktu pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog minėtoje Aprašo nuostatoje nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
m birželio 14 d. nutarimą Nr. 746 pakeitė 2011 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 768, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė,
kad Aprašo 12.7 punktas naikintinas. Kita vertus teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai,
kad pirmosios instancijos teismas dėl Aprašo 12.7 punkto panaikinimo nepasisakė rezoliucinėje sprendimo dalyje, todėl šiuo aspektu pirmosios instancijos teismo sprendimas
keistinas.
Dėl pirmiau nurodytų priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101
straipsnio 1 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą tenkinti
iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. sprendimo dalį dėl
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 30-1656 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus
miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo 8 ir 31 punkto atitikties Švietimo ir mokslo ministro 2004 m.
birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 išdėstyta
nauja redakcija) patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punktui ir 10 punktui
pakeisti, bylą šioje dalyje nutraukti.
Papildyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. sprendimą tokia dalimi: „Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 30-1656 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių
priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo 12.7 punktą“.
Likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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1.17. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero 2010 m. birželio 9 d. potvarkiu Nr. 22134 „Dėl elgesio tarybos posėdžių salėje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių metu taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Elgesio tarybos posėdžių salėje Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos posėdžių metu taisyklių 2, 3 ir 12 punktų atitikties
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktui ir
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai
Administracinė byla Nr. A858-1492/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02330-2010-4
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gegužės 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos
pirmininkė),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atstovei V. V.,
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės mero atstovei D. V.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimo administracinėje byloje
pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus
miesto savivaldybės merui dėl potvarkio ir sprendimo dalies panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas, Vyriausybės atstovas) kreipėsi į teismą (b. l. 1–6), prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės mero (toliau – ir Meras) 2010 m. birželio 9 d. potvarkį Nr. 22-134 „Dėl elgesio
tarybos posėdžių salėje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių metu taisyklių
tvirtinimo“ (toliau – ir Potvarkis).
Paaiškino, kad Potvarkis prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir VSĮ) 16 straipsnio 2 dalies 10 punktui bei Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 6 straipsnio 2 daliai. Nurodė, jog skundžiamu
Potvarkiu buvo patvirtintos Elgesio tarybos posėdžių salėje Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos (toliau – ir Taryba) posėdžių metu taisyklės (toliau – ir Taisyklės), kurių 1 punktas
numato, kad šios taisyklės nustato gyventojų, įmonių, įstaigų organizacijų bei žiniasklaidos
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ir Tarybos posėdžio dalyvių registravimo ir elgesio posėdyje tvarką, t. y. jos skirtos neapibrėžtam subjektų ratui ir nustato atitinkamas elgesio taisykles Tarybos posėdžio metu bei
kokiu būdu asmenys gali užsiregistruoti ir dalyvauti Tarybos posėdyje. Tokio Potvarkio
priėmimas prieštarauja VAĮ 6 straipsnio 2 daliai, pagal kurią tik viešojo administravimo
institucijos turi teisę priimti norminius administracinius aktus. VAĮ 2 straipsnio 10 punktas norminį teisės aktą apibūdina kaip teisės aktą, nustatantį elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei. Toks apibrėžimas atitinka Potvarkiu patvirtintų
Taisyklių, kaip priimto norminio teisės akto turinį, nes šiose Taisyklėse yra įtvirtinami
bendro pobūdžio nurodymai tam tikriems visuomeninių santykių dalyviams. Taisyklės
yra nukreiptos į ateitį ir gali būti taikomos daug kartų, taip pat jos yra adresuotos neapibrėžtam ar rūšiniais požymiais apibūdintų subjektų ratui, kuris yra abstraktus, todėl yra
kintantis ir nepastovus. Pažymėjo, jog pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Meras nėra
viešojo administravimo institucija. Tik Taryba ir savivaldybės administracijos direktorius
savo kompetencijos ribose turi teisę tvirtinti atitinkamas elgesio taisykles. Pagal VSĮ 16
straipsnio 2 dalį Tarybos išimtinei kompetencijai yra priskirta reglamente numatyti pagrindines bendravimo su gyventojais formas ir būdus, garantuojančius vietos savivaldos
principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės interesais. Atsižvelgus į tai, priimti norminį teisės aktą, nustatantį elgesio Tarybos posėdžių salėje Tarybos posėdžių metu taisykles
pagal kompetenciją galėtų tik Taryba. Neteisėtą Potvarkio, kaip norminio teisės akto, priėmimą patvirtina ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (toliau – ir Įstatymas) 12 straipsnis.
Įstatymas nenumato Merui teisės priimti norminius teisės aktus, nes nenustato tokio pobūdžio akto įsigaliojimo, kadangi nei vienas Lietuvos Respublikos teisės aktas nekalba
apie galimybę priimti Merui norminio pobūdžio teisės aktą. Viešosios teisės subjektų
kompetencijos apibrėžtumo principas „galima tai, kas nustatyta“, t. y. įstatymų viršenybės principas, kaip tik nustato, kad viešojo administravimo subjektai gali veikti tik teisės
aktais jiems suteiktų įgalinimų ribose ir neturi teisės viršyti savo kompetencijos. Viešojo
administravimo subjektų aktai, priimti viršijant kompetencijos ribas (ultra vires), yra vertinami kaip neteisėti. VSĮ 4 straipsnio 1 dalies 6 punktas taip pat numato, kad savivaldybės
institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos
klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Tuo
remiantis pareiškėjas darė išvadą, kad Meras viršijo kompetencijos ribas (veikė ultra vires)
priimdamas Potvarkį, todėl toks Potvarkis yra neteisėtas ir naikintinas. Rėmėsi Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo sprendimais administracinėse bylose Nr. I1-04/2005,
Nr. A14-800/2007, Nr. A14-1052/2007.
Pabrėžė, jog Meras 2010 m. liepos 29 d. rašte Nr. A51-16823(3.3.2.3-BR4), atsakydamas į Vyriausybės atstovo 2010 m. liepos 15 d. teikimą Nr. 1T-21 „Dėl Vilniaus miesto
savivaldybės mero 2010-06-09 potvarkio Nr. 22-134 priėmimo“, nurodė, jog ginčijamas
Potvarkis yra vidaus administravimo dokumentas, nustatantis Tarybos sekretoriato ir
apsaugos darbuotojų veiklą. Vyriausybės atstovo manymu, atsakovo argumentai yra visiškai nepagrįsti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Nr. A63-1650/2008, Nr.
I1-l/2007) yra konstatavęs, jog vidaus administravimas visada yra nukreiptas į vidinį
viešojo administravimo subjekto veiklos organizavimą, todėl aktai, priimami vidaus
administravimo metu, visada yra adresuojami tik subjektams, tam tikrais sisteminiais,
struktūriniais ir organizaciniais ryšiais susijusiems su šį aktą priėmusiu subjektu. Nepaisant to, kad kai kurios ginčijamų Taisyklių normos taikomos ir atsakovui pavaldiems
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subjektams (Tarybos sekretoriatui, apsaugos darbuotojams), likusios nuostatos taikomos asmenims, nepavaldiems Merui. Taisyklių 1 punkte nurodyta, jog jomis reglamentuojama gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų bei žiniasklaidos ir Tarybos posėdžio
dalyvių registravimo ir elgesio posėdyje tvarka. Nurodoma, kada prasideda posėdžio
svečių registracija ir kada ji baigiasi, reglamentuojamas svečių elgesys posėdžio metu ir
pan. Tai leidžia daryti išvadą, jog ginčijamas Potvarkis ir juo patvirtintos Taisyklės yra
priskirtinos norminiams, o ne vidaus administravimo aktams. Manė, jog Meras nepagrįstai atsisakė patenkinti Vyriausybės atstovo teikimą.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės meras atsiliepimu į pareiškėjo prašymą (b.
l. 36–40) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, jog jis Potvarkiu patvirtino Taisykles, siekdamas tinkamai vykdyti VSĮ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tarybos
2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1103 (toliau – ir Reglamentas), jam priskirtą kompetenciją. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo interpretavimu, jog priimdamas Taisykles jis
pažeidė įstatymų viršenybės principą bei viešosios teisės subjektų kompetencijos apibrėžtumo principą „galima tai, kas nustatyta“. Pabrėžė, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime pažymėjo,
kad įstatymu apibrėžiant savivaldybių kompetenciją ir organizuojant valstybės valdymą
savivaldybės teritorijoje būtina paisyti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir
Konstitucija) įtvirtintų savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje
bei įstatymuose apibrėžtą kompetenciją, taip pat savivaldybių ir valstybės interesų derinimo principų. Todėl Konstitucijoje įtvirtinto savivaldybių ir valstybės interesų derinimo
principo negalima priešpriešinti konstituciniams savivaldybių savarankiškumo ir veiklos
laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją principams. Konstitucinis Teismas taip pat pabrėžė, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio
reguliavimo, kuriuo būtų paneigiama galimybė savivaldoms realizuoti jų kompetenciją,
tiesiogiai įtvirtintą Konstitucijoje – pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją
veikti laisvai ir savarankiškai. Europos vietos savivaldos chartijos (toliau – ir Chartija) 4
straipsnio 1 dalis numato, kad pagrindinius vietinės valdžios organų įgaliojimus ir pareigas nustato konstitucija arba statutas. Tačiau ši nuostata numato, kad pagal įstatymą vietinės valdžios organams gali būti suteiktos specialios paskirties įgaliojimai ir pareigos, o 2
dalis įtvirtina, jog vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi visišką laisvę
vykdyti veiklą, susijusią su klausimais, kurie nėra išbraukti iš jų kompetencijos ar priskirti
kitiems valdymo organams. VSĮ 20 straipsnyje yra įtvirtinti Mero įgaliojimai. Atsakovas
manė, jog būtent Meras įstatymu yra įpareigotas rūpintis racionaliu ir efektyviu klausimų
svarstymu Tarybos posėdžiuose. Kadangi įstatymų leidėjas minėtas funkcijas, susijusias
su Tarybos veiklos planavimu bei Tarybos posėdžių organizavimu, išimtinai priskyrė Merui, Reglamento 37 straipsnio 7 dalyje numatyta, jog vietų skaičių gyventojams, įmonių
įstaigų organizacijų bei visuomenės informavimo priemonių atstovams ir Tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles nustato Meras. Ši nuostata
detalizuoja VSĮ 20 straipsniu Tarybos Merui priskirtą kompetenciją. Atsakovo manymu,
įstatymų leidėjas sąmoningai nedetalizuoja, kokių veiksmų turi imtis Meras, planuodamas Tarybos veiklą, kokiomis priemonėmis jis užtikrina Tarybos posėdžių tvarką. VSĮ 20
straipsnio 4 punktas numato, jog Mero sprendimai įforminami potvarkiais. Atsižvelgiant į
tai, Meras, siekdamas įgyvendinti VSĮ bei Reglamento jam priskirtą kompetenciją, Potvarkiu patvirtino ginčijamas Taisykles. Tačiau savo turiniu ir paskirtimi šios Taisyklės nėra
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laikytinos teisės aktu apskritai. Taisyklių paskirtis – informuoti savivaldybės darbuotojus
bei sekretoriatą apie Tarybos posėdžių tvarką, todėl tai organizacinio-tvarkomojo pobūdžio vidaus administravimo dokumentas, kurio pagrindu Tarybos posėdžių pirmininkas
užtikrina tinkamą Tarybos posėdžių dalyvių registravimo tvarką ir darbo tvarką Tarybos
posėdžiuose, todėl pareiškėjas neturi kompetencijos kreiptis į teismą bei ginčyti tokio pobūdžio dokumentą.
Atsakovas pažymėjo, jog jeigu teismas vis dėlto vertintų, kad ginčijamos Taisyklės
gali būti laikomos teisės aktu, tai pareiškėjas neteisingai nurodo Taisykles esant norminiu administraciniu teisės aktu, nes jomis nebuvo nustatytos elgesio taisyklės, skirtos
individualiai neapibrėžtai žmonių grupei. Vadovaujantis VAĮ 2 straipsnio 10 punktu,
esminis kriterijus, leidžiantis spręsti apie teisės akto norminį pobūdį, yra tokio teisės
akto adresatas, t. y. ar teisės aktas yra skirtas konkretiems asmenims ar individualiais
požymiais neapibrėžtai asmenų grupei. Šiuo atveju Taisyklės yra skirtos išimtinai savivaldybės darbuotojams, nepaisant to, jog jos reguliuoja santykius, kuriuose dalyvauja
ir gyventojai, įmonės, įstaigos, organizacijos bei žiniasklaidos atstovai. Taisyklių paskirtis ir tikslas – užtikrinti dalyvaujančių Tarybos posėdžiuose asmenų registravimo bei
elgesio posėdyje tvarką. Tačiau, priešingai nei nurodo pareiškėjas, Taisyklių nuostatos
nėra skirtos individualiais požymiais neapibrėžtų subjektų grupei. Taisyklėmis nebuvo
sukurti bei nustatyti įpareigojimai gyventojų, įmonių, žiniasklaidos bei kitų subjektų
atžvilgiu. Sprendžiant apie Taisyklių norminį pobūdį, būtina vertinti visas teisės akto
nuostatas sistemiškai, atsižvelgti į jų turinį. Nei vienas iš Taisyklių punktų nenustato
naujų teisių ir pareigų kitiems asmenims, išskyrus savivaldybės darbuotojus. Taisyklių
2-3 punktai numato, kada pradedamas, baigiamas ir kaip vykdomas Tarybos posėdžių
svečių registravimas. Šios nuostatos yra skirtos Tarybos sekretoriato darbuotojams. Taisyklių 4-5 punktai skirti savivaldybės apsaugos darbuotojams bei Tarybos sekretoriato
darbuotojams, nustatant jų tarpusavio santykius, užtikrinant tvarką iki pradedant Tarybos posėdžius. Taisyklių 6–9 punktai nustato tvarką, kuria į Tarybos posėdžių salę
įleidžiami posėdyje dalyvaujantys asmenys. Atsakovo teigimu, minėtos nuostatos yra
skirtos išimtinai Tarybos sekretoriato bei apsaugos darbuotojams. Taisyklių 10 punkte
numatyta, jog Tarybos posėdžių metu turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė
darbo atmosfera, posėdžio svečiai turi elgtis pagarbiai. Draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, žeminančius asmens garbę ir orumą. Taisyklių 11 bei 12
punktai nustato Tarybos posėdžio pirmininko bei apsaugos darbuotojų pareigas, pastebėjus, jog posėdyje nesilaikoma tvarkos. Apibendrinęs Taisyklių nuostatas, atsakovas
darė išvadą, jog tik Taisyklių 10 punktas dalinai yra skirtas ir posėdyje dalyvaujantiems
svečiams. Šioje Taisyklių nuostatoje yra išreikšti bendro pobūdžio reikalavimai, kurie
yra būdingi ir esminiai bet kokiuose visuomeniniuose teisiniuose santykiuose, t. y. paprotinės moralinės normos. Pareiga elgtis pagarbiai bei neįžeisti kito asmens išplaukia
iš Konstitucijos 21 straipsnio, draudžiančio žeminti žmogaus orumą, taip pat ir iš bendrųjų teisės principų, atsakomybė už necenzūrinių žodžių ar gestų vartojimą viešosiose
vietose numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 174 straipsnyje. Kadangi visuomenė pripažįsta pagarbų elgesį su kitais
visuomenės nariais kaip visuotinę vertybę, kadangi pareiga nesielgti asmens garbę ir
orumą žeminančiu būdu yra ne tik paprotinė, moralinė norma, bet ir norma, įtvirtinta
Konstitucijoje bei įstatymuose, atsakovas darė išvadą, jog tokios nuostatos formulavimas
Taisyklėse negali būti laikomas kaip naujos normos sukūrimas, taikant ją neapibrėžtam
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subjektų ratui. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. kovo 4 d.
nutartimi administracinėje byloje Nr. A14-10/2002.
Nurodė, jog pagal savo turinį Taisyklės yra tvarkomojo pobūdžio dokumentas, kuriame įtvirtinta Mero valdinga valios išraiška individualiais požymiais apibrėžtų asmenų
grupei, todėl Taisyklės yra laikytinos individualiu administraciniu aktu. Taisyklių nenorminį pobūdį patvirtinta ir jų lokalus pobūdis – Taisyklės galioja išimtinai Vilniaus miesto
savivaldybėje ir būtent Tarybos posėdžių salėje. Pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas norminio administracinio akto sąvoką, yra nurodęs, kad
teisės aktų priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir
privalomumą (norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį). Taisyklės yra
privalomos tik Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojams, taigi neturi visuotinio privalomumo požymio. Šios aplinkybės patvirtina, jog Taisyklės negali būti laikomos norminiu
administraciniu aktu. Pareiškėjas, nurodydamas Potvarkį esant norminiu administraciniu teisės aktu, nepateikia informacijos apie tokio akto paskelbimą Įstatymo 12 straipsnio nustatyta tvarka. Laikantis pozicijos, jog Potvarkis yra norminis teisės aktas, Įstatymo
nustatyta tvarka nepaskelbtas, toks teisės aktas yra negaliojantis apskritai, o negaliojančių aktų teisėtumas negali būti ginčijamas teisme. Kadangi skundžiamas aktas įstatymų
nustatyta tvarka nebuvo skelbtas, jis tėra vidinio administravimo aktas, skirtas reguliuoti
savivaldybės apsaugos darbuotojų bei Tarybos sekretoriato veiklą Tarybos posėdžių metu.
Atsižvelgiant į tai, atsakovas darė išvadą, kad pareiškėjas neturi reikalavimo teisės skųsti
bei prašyti panaikinti nepaskelbtą, taigi ir negaliojantį norminį administracinį teisės aktą.
Tokią atsakovo poziciją analogiškoje byloje palaikė ir 2007 m. gruodžio 27 d. sprendime
išdėstė Vilniaus apygardos administracinis teismas (administracinė byla Nr. I-8669/07),
o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. birželio 18 d. nutartimi Nr. A75636/2009 minėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.
Pareiškėjo atstovė, bylą nagrinėjant teisme, prašymą bei jo argumentus palaikė, papildomai paaiškino, jog pagal teismų praktiką yra trečia administracinio akto rūšis – vidaus tvarkomieji administraciniai aktai. Taisyklėse įtvirtintos normos yra adresuotos ne
tik savivaldybės vidaus subjektams, jose yra nustatyta pareigų kitiems asmenims.
Atsakovo atstovė prašymo prašė netenkinti atsiliepimo argumentais, paaiškino, jog
Meras šiuo atveju vadovavosi Reglamentu, kuris Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi pripažintas neprieštaraujančiu įstatymams.
VSĮ įpareigoja Merą organizuoti Tarybos posėdžius. Kitiems asmenims adresuotos taisyklės yra bendro pobūdžio, ne sankcijos.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendimu (b. l.
144–149) pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymo netenkino.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Reglamento 37 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti valstybės institucijų, įmonių, įstaigų organizacijų atstovai, gyventojai, visuomenės informavimo priemonių atstovai. Jiems, taip
pat Tarybos posėdžio svečiams bei savivaldybės administracijos tarnautojams (darbuotojams), kuriems būtina dalyvauti posėdyje svarstant tam tikrus klausimus, posėdžio salėje skiriamas atitinkamas vietų skaičius. <...> Vietų skaičių gyventojams, įmonių, įstaigų, organizacijų bei visuomenės informavimo priemonių atstovams ir Tarybos posėdžio
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dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles nustato Meras (b. l. 12–17).
Minėtas sprendimas buvo paskelbtas 2009 m. liepos 7-11 d. dienraštyje ,,Vilniaus diena“
(b. l. 18). Meras 2010 m. birželio 9 d. priėmė Potvarkį, kuriuo buvo patvirtintos Taisyklės,
kurių 1 punkte nustatyta, kad Taisyklės nustato gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų
bei žiniasklaidos ir Tarybos posėdžio dalyvių registravimo ir elgesio posėdyje tvarką.
Taisyklių 10 punkte nustatyta, kad Tarybos posėdžių metu turi būti vengiama triukšmo,
palaikoma dalykinė darbo atmosfera, posėdžio svečiai turi elgtis pagarbiai. Draudžiama
vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, žeminančius asmens garbę ir orumą. Taisyklių 11 punktas nustato, kad Tarybos posėdžio pirmininkas įspėja asmenis, trukdančius
Tarybos posėdžiui, ir gali pasiūlyti tokius asmenis pašalinti iš posėdžių salės. Tarybos
posėdžių salės vidaus tvarkos taisykles pažeidusius asmenis taip pat įspėja tvarką salėje
prižiūrintys apsaugos darbuotojai. Pasibaigus posėdžiui, apsaugos darbuotojai praneša
savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų departamentui ir Tarybos sekretoriatui
apie posėdyje užfiksuotus pažeidimus ir tai padariusius asmenis. Taisyklių 12 punkte
nustatyta, kad Tarybos posėdžių salės vidaus tvarkos taisykles pažeidusiam asmeniui
gali būti apribota teisė įeiti į Tarybos posėdžių salę, taikomos kituose teisės aktuose
numatytos poveikio priemonės (b. l. 8–9). Vyriausybės atstovas 2010 m. liepos 15 d.
teikimu Nr. 1T-21 kreipėsi į Merą, siūlydamas apsvarstyti Potvarkio panaikinimo klausimą, kadangi Meras, priimdamas Potvarkį, kaip norminį administracinį aktą, viršijo
savo kompetencijos ribas (b. l. 5–6). Meras į minėtą teikimą atsakė 2010 m. liepos 29 d.
raštu Nr. A51-16823(3.3.2.3-BR4), kad nėra pagrindo naikinti Potvarkį, kadangi Potvarkis priimtas pagal Reglamentą, yra organizacinio pobūdžio vidaus administravimo dokumentas, nustatantis Tarybos sekretoriato ir apsaugos darbuotojų veiklą, registruojant
asmenis, norinčius dalyvauti Tarybos posėdžiuose ir veiklą Tarybos posėdžio metu. Be
to, Potvarkiu nėra pažeidžiamas ir viešumo principas, nes Tarybos posėdžiai transliuojami savivaldybės interneto tinklalapyje (b. l. 10).
Nurodė, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Vyriausybės
atstovo Vilniaus apskrityje prašymą ištirti, ar Reglamento 37 straipsnio 7 dalies 5 sakinio
nuostata „Tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles
nustato Meras“ neprieštarauja VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 10 punktui bei VAĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms, 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu administracinėje byloje Nr.
I-3795/10 pripažino Reglamento 37 straipsnio 7 dalies 5 sakinio nuostatą „Tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles nustato Meras“ teisėta
ir pareiškėjo prašymą ją panaikinti atmetė. Vilniaus apygardos administracinis teismas
nusprendė, kad Mero teisės leisti norminius administracinius aktus nustatymas šioje
byloje nenagrinėtinas, nes skundžiama Reglamento nuostata neįpareigoja Mero leisti
norminius administracinius aktus. Vykdant Reglamento 37 straipsnio 7 dalies 5 sakinio
įpareigojimą gali būti priimamos taisyklės, kurios atitiktų tiek norminio administracinio akto, tiek vidaus administravimo akto sąvoką. Taisyklių įvardinimas kaip Tarybos
posėdžio dalyvių įregistravimo tvarkos bei elgesio posėdyje taisyklės nereiškia, kad jose
privalomai turi būti nustatomos taisyklės individualiai neapibrėžtai asmenų grupei. Reglamente kalbama apie taisykles asmenų grupei – Tarybos nariams. Vilniaus apygardos
administracinis teismas konstatavo, kad dėl šių priežasčių nėra pagrindo išvadai, jog
ginčijama Reglamento nuostata prieštarauja VAĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punktui. Reglamentą priėmė Taryba, todėl dokumentas atitinka VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 1 punkto
nuostatą. Nurodė, kad Reglamento 37 straipsnio 7 dalies 5 sakiniu Meras įpareigojamas
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nustatyti Tarybos posėdžio dalyvių įregistravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles.
Teismas nusprendė, kad tokio pobūdžio taisyklės nėra tapačios VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte išimtine Tarybos kompetencija įvardintoms pagrindinėms bendravimo
su gyventojais formoms ir būdams, užtikrinantiems vietos savivaldos principų ir teisės
įgyvendinimą bendruomenės interesais. Iš VSĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto išplaukia
galimybė Merui raštu nustatyti Tarybos posėdžio dalyvių įregistravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles. Nurodė, kad Reglamento pagrindu Mero patvirtintos taisyklės
gali visiškai neliesti išimtinei kompetencijai priskirtų klausimų, todėl padarė išvadą, kad
Reglamento 37 straipsnio 7 dalies 5 sakiniu suteikiama kompetencija negali būti laikoma prieštaraujančia VAĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punktui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-3795/10, 2011 m.
rugpjūčio 16 d. nutartimi (administracinė byla Nr. A492-2649/2011), teismo sprendimą
paliko nepakeistą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad Merui
buvo pavesta ne nustatyti papildomas bendravimo su gyventojais formas ir būdus, bet
organizuoti Tarybos nustatyto bendravimo su gyventojais būdo – dalyvavimo Tarybos posėdžiuose – įgyvendinimą, kuris pasireiškia kaip posėdžio dalyvių registravimo
tvarka ir elgesio taisyklės. Nustatant posėdžio dalyvių registravimo tvarką ir elgesio taisykles Reglamento ginčijama nuostata Meras įpareigojamas dalyvaujantiems posėdyje
subjektams tik nustatyti jų turimų teisių įgyvendinimo bendro pobūdžio tvarką, organizacines taisykles. Tokią išvadą pagrindžia ginčijama Reglamento nuostata siekiami
tikslai – sklandžiai organizuoti Tarybos darbą posėdžiuose, ir, priešingai, byloje nėra
jokių duomenų, pareiškėjas nepateikė argumentų, kad tokia Reglamento nuostata buvo
siekiama dalyvaujantiems Tarybos posėdyje subjektams nustatyti kokias nors pareigas,
suteikti teises, kurių paskirtis būtų įgyvendinti kitų teisės aktų pagrindu įgytas teises,
t. y. nustatyti naujas normas. Galimos posėdžio dalyvių registravimo tvarkos, elgesio
posėdžio metu taisyklės, remiantis protingumo ir teisingumo kriterijumi, numatytinos
nustatyti atsižvelgiant į visuotinai priimtus bendro pobūdžio reikalavimus elgtis pagarbiai, neįžeisti, gerbti kito asmens orumą, laikytis viešosios tvarkos reikalavimų (Konstitucijos 21 str., ATPK 174 str.), taigi jos laikytinos organizacinio tvarkomojo, bet ne
norminio pobūdžio administraciniu aktu. Nenustačius norminio administracinio akto
turiniui esminio būdingo požymio – privalomojo pobūdžio taisyklių, kuriomis adresatams būtų nustatomos kokios nors naujos pareigos ar suteikiamos teisės, ginčijama
Reglamento nuostata laikytina neturinčia norminio turinio ir neprieštaraujančia VAĮ 6
straipsnio 2 punktui. Nesant esminio norminio akto turiniui būdingo požymio, ginčijama Reglamento nuostata negali būti vertinama kaip įpareigojanti Merą priimti norminį
administracinį aktą. Dėl tos pačios priežasties šioje byloje taip pat nenustatinėtina, ar
Meras turi teisę leisti norminius administracinius aktus.
Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog Vilniaus apygardos administraciniam
teismui ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padarius išvadą, kad Reglamento 37 straipsnio 7 dalies 5 sakinio nuostata „Tarybos posėdžio dalyvių registravimo
tvarką bei elgesio posėdyje taisykles nustato Meras“ aukštesnės galios teisės aktui neprieštarauja, šios bylos dalykas yra nustatyti, ar ginčijamos Taisyklės yra organizacinio
tvarkomojo ar norminio pobūdžio administracinis aktas. Teismas nurodė, jog VSĮ 3
straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad savivaldybės institucijos – už savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos: 1) savivaldy238
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bės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo
administravimo teises ir pareigas; 2) savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios
institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos) ir kai šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) suteikiami vykdomosios
institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Pagal VAĮ
2 straipsnio 4 dalį viešojo administravimo subjektas yra institucija, įstaiga, pareigūnas,
valstybės tarnautojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą, o viešojo administravimo institucija – kolegialus ar
vienvaldis viešojo administravimo subjektas, šio įstatymo nustatyta tvarka įgaliotas priimti norminius administracinius aktus (5 d.). Teismas sprendė, jog Meras nėra nei savivaldybės atstovaujamoji institucija, nei savivaldybės vykdomoji institucija, nei viešojo
administravimo subjektas, nes VSĮ (20 str.) jam nėra suteikti įgalinimai atlikti viešąjį
administravimą. Meras yra vienas iš Tarybos narių, jis yra valstybės politikas ir savivaldybės bendruomenės atstovas (VSĮ 11 str. 5 d.). Iš VSĮ 20 straipsniu nustatytų Mero
įgalinimų aprašo matyti, jog Meras atlieka kai kurias vidinio administravimo funkcijas
(tvirtina Tarybos sekretoriato nuostatus, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir VTĮ) ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus (8 d.), vadovauja
Tarybos sekretoriato darbui (9 d.) ir, jas realizuodamas, be abejo, priima individualius
teisės aktus. Tai numato ir Įstatymo 12 straipsnio 1 dalis, kurioje 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 paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiuose
teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad inter alia savivaldybių merų priimti individualūs teisės aktai įsigalioja
jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo
data. Cituotas reglamentavimas suponuoja Mero teisę priimti išimtinai individualius
teisės aktus, kurie nėra privalomai skelbiami Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta
tvarka, tačiau atsakovo išvada, kad skundžiamas Mero Potvarkis nėra Įstatymo nustatyta tvarka paskelbtas, ir vien dėl to jis yra individualus teisės aktas, yra neteisinga, nes
akto priskyrimą norminiam arba individualiam teisės aktui lemia jo vidinis turinys.
Teismas nurodė, kad pagal VAĮ 2 straipsnio 9 dalį individualus administracinis aktas
yra vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei, o norminis administracinis aktas – teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles,
skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei (VAĮ 2 str. 10 d.). Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas cituotoje nutartyje iš esmės nurodė organizacinio tvarkomojo
pobūdžio administracinio akto požymius („<...> Reglamento ginčijama nuostata Meras
įpareigojamas dalyvaujantiems posėdyje subjektams tik nustatyti jų turimų teisių įgyvendinimo bendro pobūdžio tvarką, organizacines taisykles. Galimos posėdžio dalyvių
registravimo tvarkos, elgesio posėdžio metu taisyklės, remiantis protingumo ir teisingumo kriterijumi, numatytinos nustatyti atsižvelgiant į visuotinai priimtus bendro pobūdžio reikalavimus elgtis pagarbiai, neįžeisti, gerbti kito asmens orumą, laikytis viešosios
tvarkos reikalavimų (Konstitucijos 21 str., ATPK 174 str.) <...>“). Teismo nuomone, Taisyklėse ne Tarybos nariams, ne savivaldybės darbuotojams nustatytos elgesio taisyklės
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ir yra bendro pobūdžio, priimtos atsižvelgiant į visuotinai priimtus bendro pobūdžio
reikalavimus elgtis pagarbiai, neįžeisti, gerbti kito asmens orumą, laikytis viešosios tvarkos reikalavimų, todėl atitinka organizacinio tvarkomojo pobūdžio administracinio
akto apibrėžimą ir negali būti laikomos norminiu administraciniu aktu.
III.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje apeliaciniu skundu (b. l. 153–
158) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 20 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą tenkinti.
Apeliaciniame skunde nurodoma, jog teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes teismas netinkamai taikė ir aiškino materialines teisės normas bei nemotyvavo
pareiškėjo prašymo grindžiančių argumentų atmetimo. Pažymi, jog iš VSĮ 20 straipsnio
nuostatos matyti, kad Meras atlieka viešąjį administravimą. VAĮ 2 straipsnio 1 dalis numato, kad viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų
įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų
paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas, o 4 dalis pateikia viešojo administravimo subjekto sąvoką, pagal kurią tai yra
valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės
tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, VAĮ nustatyta tvarka įgaliota atlikti viešąjį
administravimą. Pareigūnas yra valstybės politikas, valstybės tarnautojas ar kitas asmuo,
atliekantis viešojo administravimo funkcijas ir pagal įstatymus turintis įgaliojimus duoti nepavaldiems asmenims teisės aktų nustatytus privalomus vykdyti nurodymus (VAĮ
2 str. 7 d.). Pabrėžia, kad VAĮ 4 straipsnio 5 dalis pateikia savivaldybių administravimo
subjektų sąvoką, pagal kurią tai yra savivaldybių institucijos ar įstaigos, jų valstybės
tarnautojai ir pareigūnai, savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, asociacijos, įgalioti atlikti viešąjį administravimą. Tiek Lietuvos
Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, tiek ir VTĮ 2 straipsnio 11 dalis Merą priskiria prie valstybės politikų kategorijos. Ir priešingai nei teigia pirmosios instancijos teismas, Meras,
įgyvendindamas VSĮ suteiktus įgaliojimus, priima įvairius administracinius sprendimus
(dėl Tarybos posėdžių darbotvarkės sudarymo, Tarybos posėdžių sušaukimo, dėl atstovavimo savivaldybei teisme, bendradarbiauja su kitomis savivaldybėmis, valstybės
ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kt.). Meras gali
duoti ir privalomus nurodymus sau nepavaldiems asmenims, pavyzdžiui, sudarydamas
darbo grupes iš Tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos direktoriaus
deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų ir duodamas jiems nurodymus savo kompetencijos klausimais. Pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad Meras yra viešojo administravimo sistemos subjektas ir jo priimti aktai inter alia potvarkis bei veiksmai, o taip
pat neveikimas ar vilkinimas atlikti Mero kompetencijai priskirtus veiksmus, gali būti
kvestionuojami (Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas, VAĮ 4 str., VSĮ 3
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str. 3 d., 5 str. 2 d.). Meras yra savivaldybės vadovas, kuris savo veikloje turi vadovautis
ir pagrindiniais principais, kuriais grindžiama vietos savivalda, taip pat ir teisėtumo
principu. Pastarasis principas reikalauja, kad savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai atitiktų įstatymų ir kitų
teisės aktų reikalavimus, o tai reiškia, kad savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikloje turi būtų laikomasi ne tik VSĮ reikalavimų, bet ir kitų teisės aktų nuostatų.
Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A662-906/2009.
Pareiškėjas pažymi, jog analizuojant Taisyklių turinį matyti, kad tam tikros Taisyklių normos yra privalomojo pobūdžio procesinės kilmės elgesio taisyklės, sukuriančios asmenims pareigas. Taisyklių 1 punktas numato, kad Taisyklės nustato gyventojų,
įmonių, įstaigų, organizacijų bei žiniasklaidos ir Tarybos posėdžio dalyvių registravimo
ir elgesio posėdyje tvarką t. y. numato neapibrėžtą subjektų ratą, kuriam Taisyklės bus
taikomos. Taisyklių 2 punktas įtvirtina momentą, nuo kada prasideda ir kada baigiasi
Tarybos posėdžio svečių registravimas. Taisyklių 3 punktas nustato privalomą elgesio
taisyklę asmenims, norintiems dalyvauti Tarybos posėdžiuose, t. y. ką turi padaryti asmuo, kad galėtų realizuoti savo teisę dalyvauti Tarybos posėdžiuose. Ši norma sukuria
tam tikra privalomą elgesio taisyklę, kurios nesilaikant asmuo gali netekti teisės į VSĮ
13 straipsnio 11 dalyje numatytą garantą – dalyvauti atviruose Tarybos posėdžiuose.
Teismas ignoravo posėdžio metu išsakytus Vyriausybės atstovo atstovės argumentus,
kad asmuo, nesusipažinęs su Taisyklėmis, negalėtų realizuoti savo subjektinės teisės į
įstatymų garantuojamą atvirą Tarybos posėdį, nes laiku negautas leidimas į Tarybos
posėdį taptų kliūtimi patekti į jį, įskaitant ir atvejus, kai yra sprendžiami svarbūs tam tikram asmeniui klausimai. Pažymi, kad ginčijamų Taisyklių 12 punktas numato ir sankciją už Tarybos posėdžių salės vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą – galimą teisės įeiti
į Tarybos posėdžių salę apribojimą ar kituose teisės aktuose numatytų poveikio priemonių taikymą. Todėl pareiškėjas daro išvadą, jog Taisyklėse yra nustatytos privalomos
elgesio normos, kurios yra ne vienkartinio taikymo ir nukreiptos taikyti toliau į ateitį
neapibrėžtam subjektų ratui. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007
m. vasario 19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I1-1/2007 ir laiko, kad Potvarkiu
patvirtintos Taisyklių teisės normos yra norminio pobūdžio procesinės kilmės elgesio
taisyklės, o tokio pobūdžio teisės aktus turi teisę leisti tik viešojo administravimo institucijos, t. y. šiuo konkrečiu atveju, tik Taryba.
Nurodo, jog Įstatymo 12 straipsnio normų analizė rodo, kad Meras, kaip viešojo
administravimo subjektas, neturi teisės priimti norminio pobūdžio teisės aktų. Remiasi
VSĮ 4 straipsnio 9 punktu ir pažymi, jog pats įstatymas numato kompetenciją tam tikras
sąlygas (teisės normas) nustatyti ne kiekvienam administravimo subjektui, o tik Tarybai, kaip savivaldybės institucijai, kad asmenys, pageidaujantys dalyvauti atviruose Tarybos posėdžiuose, turėtų galimybę realizuoti savo subjektinę teisę – dalyvavimą juose
svarstant Tarybos projektus.
Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas visiškai nemotyvavo jo argumentų dėl ginčijamų Taisyklių kaip norminio pobūdžio teisės akto atmetimo bei nenurodė, kuo remiantis teismas šiuos argumentus atmeta, savo išvadoje teismas tik pasirėmė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A492-2649/2011. Nurodo, jog šioje byloje teismas vertino ne
Mero potvarkio turinį, o Tarybos sprendimu patvirtinto Reglamento nuostatą, kuria
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buvo numatytas įpareigojimas Merui nustatyti tokias taisykles, ir tik konstatavo, kad
pati savaime Reglamento 37 straipsnio 5 sakinio nuostata, kad Tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio taisykles posėdyje nustato Meras, nėra įpareigojanti Merą priimti norminį administracinį aktą, todėl šioje byloje nebuvo nustatinėjama,
ar Meras turi teisę leisti norminius administracinius aktus. Minimoje norminio akto
tyrimo byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tai pat pabrėžė, jog Mero
potvarkis nebus vidaus administravimo (tvarkomasis, organizacinis) aktas. Iš ginčijamo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo išplaukia prieštaringa motyvacija dėl Mero priimto Potvarkio pobūdžio, nes nėra aišku kokiu teisės aktu teismas
pripažino Mero Potvarkį. Iš sprendimo turinio matyti, kad Potvarkis nėra nei vidaus
administracinis aktas, nei individualus, nei norminis teisės aktas, todėl lieka neaiški Potvarkio vieta administracinių aktų sistemoje.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės meras atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.
170–174) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog byloje nėra svarbu nustatyti, ar Meras turi viešojo administravimo įgaliojimus, ar ne, kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A492-2649/2011 aiškiai ir nedviprasmiškai
yra pasakęs, kad Meras turi teisę nustatyti Tarybos posėdžio dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles, todėl šios bylos kontekste yra svarbu analizuoti pačių
Taisyklių turinį. Pažymi, jog teismas turi teisę panaikinti ir ne visą aktą, o tik jo dalį,
jei mano, kad kita akto dalis neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Vyriausybės atstovas savo prašyme bei apeliaciniame skunde teigia, kad, jo manymu, kai kurios
Taisyklių nuostatos turėtų būti laikomos norminėmis, tačiau, plačiau ir konkrečiai nedetalizuodamas kurios nuostatos, prašo panaikinti visą skundžiamą aktą. Pažymi, jog
teismas sprendimu negali ir neturi teisės panaikinti tos akto dalies, kuri neprieštarauja
įstatymams ar kitiems teisės aktams, nes tokiu būdu būtų pažeistas konstitucinis teisinės
valstybės bei teisinio stabilumo principas.
Nesutinka su pareiškėjo pozicija, kad Taisyklės (ar kai kurios jos normos) yra norminio pobūdžio. Norminio akto paskirtis įtvirtinti elgesio taisykles yra laikytinas kvalifikuojamu, skiriamuoju požymiu. Norminės bendro pobūdžio taisyklės skirtinos nuo
kitų bendro pobūdžio organizacinių tvarkomųjų taisyklių, kurių paskirtis užtikrinti institucijų darbo, vidaus organizacinę, bendravimo su išorės subjektais tvarką. Tokių taisyklių taikymas dažnai taip pat yra susijęs su neapibrėžtu subjektų ratu, tačiau nuo norminių administracinių aktų jos skiriamos pagal savo turinį – jomis nesukuriamos naujos
elgesio normos, subjektams neatsiranda kokios nors naujos materialiosios ar procesinės
kilmės teisės. Kaip matyti iš Taisyklių turinio, šiomis Taisyklėmis nėra sukuriamos naujos elgesio normos, todėl jos neturi kvalifikuojamojo norminio akto požymių ir negali
būti laikomos norminiu teisės aktu. Pažymi, kad Potvarkiu patvirtintos Taisyklės yra
organizacinio-tvarkomojo pobūdžio dokumentas. Taisyklių 1 punktas atkartoja Reglamento 37 straipsnio 7 dalies 1 bei 5 sakinius. Tai reiškia, kad Taisyklių 1 punktas jokių
naujų teisių ar pareigų asmenims nesukuria, be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas pripažino, jog Taryba, pavesdama Merui nustatyti Tarybos posėdžių organizavimo tvarką, nepažeidė aukštesnės galios teisės aktų, todėl ir Taisyklių 1 punktas negali
būti laikomas prieštaraujančiu Reglamento 37 straipsnio 7 daliai bei aukštesnės galios
teisės aktams. Nepagrįstas Vyriausybės atstovo teiginys, kad Taisyklių 1 punktas numato
neapibrėžtą subjektų ratą, kuriam Taisyklės taikomos, todėl visos Taisyklės yra laikyti242
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nos norminiu teisės aktu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas
Reglamento 37 straipsnio 7 dalies 5 sakinio teisėtumo bylą, nedviprasmiškai pažymėjo,
kad aplinkybė, jog ginčijama Reglamento nuostata numatyta taikyti neapibrėžtam subjektų ratui, t. y. visiems gyventojams, įmonių, įstaigų, organizacijų bei visuomenės informavimo priemonių atstovams, negali būti vertinama kaip įpareigojanti Merą priimti
norminį administracinį aktą. Nurodo, jog analizuojant Taisyklių 2, 3 punktus, darytina
išvada, kad jie yra skirti Tarybos sekretoriato darbuotojams, jais nėra nustatomos naujos teisės ir pareigos kitiems asmenims, išskyrus savivaldybės darbuotojus. Vyriausybės
atstovas nepagrįstai teigia, kad šios normos nustato privalomas elgesio taisykles asmenims, norintiems dalyvauti Tarybos posėdžiuose. Pabrėžia, kad pareiga užsiregistruoti asmenims, norintiems dalyvauti Tarybos posėdyje, yra įtvirtinta ne skundžiamame
Potvarkyje, bet Reglamente (Reglamento 37 str. 7 d.). Reglamento 37 straipsnio 7 dalis
numato pareigą asmenims, norintiems dalyvauti Tarybos posėdyje, užsiregistruoti, o
Reglamento 37 straipsnio 9 dalies 4 punktas pareigą Tarybos sekretoriato darbuotojams
registruoti posėdžio svečius ir prižiūrėti, kad jie laikytųsi nustatytos tvarkos. Meras Taisyklių 2 ir 3 punkte detalizavo Tarybos sekretoriato darbuotojų pareigas, t. y. nustatė
jiems taisykles, kaip jie turi atlikti registracijos procedūras. Tokia Mero pareiga išplaukia
iš VSĮ 20 straipsnio 2 dalies 9 punkto. Be to, registracijos tvarkos nustatymas Taisyklių 2
ir 3 punktuose niekaip nelemia asmenų, norinčių dalyvauti Tarybos posėdžiuose, teisių
ir pareigų. Asmuo, norintis dalyvauti konkrečiame Tarybos posėdyje, negali pradėti į jį
registruotis anksčiau nei yra paskelbiama Tarybos posėdžio darbotvarkė, ar užsiregistravęs (kaip tai numato Reglamentas) į Tarybos posėdį asmuo ir gavęs iš sekretoriato
darbuotojų informaciją, kaip jam toliau elgtis, atvykęs į Tarybos posėdį negautų leidimo
jame dalyvauti. Todėl Vyriausybės atstovo teiginiai, kad nesilaikant Potvarkiu nustatytų
Taisyklių asmuo gali netekti teisės dalyvauti Tarybos posėdžiuose, yra nepagrįsti.
Pažymi, jog analizuojant Taisyklių 4 ir 5 punktus matyti, kad jie skirti savivaldybės
apsaugos darbuotojams bei Tarybos sekretoriato darbuotojams, nustatant jų tarpusavio
santykius, užtikrinant tvarką prieš pradedant Tarybos posėdžius. Taisyklių 6–9 punktai
nustato tvarką, kuria į Tarybos posėdžių salę įleidžiami posėdyje dalyvaujantys asmenys.
Minėtų punktų nuostatos yra skirtos išimtinai Tarybos sekretoriato bei apsaugos darbuotojams. Pažymi, kad VSĮ 20 straipsnyje įtvirtinti Mero įgaliojimai kaip tik ir numato teisę
ir pareigą Merui rūpintis racionaliu ir efektyviu klausimų svarstymu Tarybos posėdžiuose. Šio straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad Meras planuoja Tarybos veiklą, nustato
ir sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia Tarybos sprendimų projektus, šaukia
Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja Tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo Tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. Kadangi
įstatymų leidėjas minėtas funkcijas, susijusias su Tarybos veiklos planavimu bei Tarybos
posėdžių organizavimu, išimtinai priskyrė Mero kompetencijai, darytina išvada, kad Taisyklių 6–9 punktai detalizuoja VSĮ 20 straipsnyje Merui priskirtų pareigų įgyvendinimą.
Atsakovas nurodo, jog Taisyklių 10 punkto nuostatoje yra išreikšti bendro pobūdžio reikalavimai, kurie yra būdingi ir esminiai bet kokiuose visuomeniniuose teisiniuose santykiuose, t. y. paprotinės moralinės normos. Kadangi visuomenė pripažįsta
pagarbų elgesį su kitais visuomenės nariais kaip visuotinę vertybę, kadangi pareiga nesielgti asmens garbę ir orumą žeminančiu būdu yra ne tik paprotinė, moralinė norma,
bet ir įtvirtinta Konstitucijoje bei įstatymuose, darytina išvada, jog tokios nuostatos formulavimas ginčijamose Taisyklėse negali būti laikomas kaip naujos normos sukūrimas,
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taikant ją neapibrėžtam subjektų ratui. Todėl Taisyklių 10 punktas negali būti laikomas
sukuriančiu teisines pareigas asmenims.
Pažymi, kad Taisyklių 11 bei 12 punktai nustato Tarybos posėdžio pirmininko bei
apsaugos darbuotojų pareigas, pastebėjus, jog posėdyje nesilaikoma tvarkos. Mero pareiga vadovauti Tarybos posėdžiui bei užtikrinti sklandžią Tarybos sprendimų priėmimo
procedūrą įtvirtinta VSĮ 20 straipsnyje ir yra detalizuojama Reglamento 39 straipsnio
2 dalies 8 punkte. Minėtas punktas numato Tarybos posėdžio pirmininko teisę ir tuo
pačiu pareigą priimti sprendimą pašalinti iš posėdžių salės posėdžio svečius ar klausytojus, jeigu šie trukdo posėdžiui ir nesilaiko nustatytų elgesio taisyklių. Taigi posėdžio
pirmininko teisė pašalinti iš salės asmenis, trukdančius posėdžiui, nustatyta ne Taisyklėse, o Reglamente. Reglamento nuostatų, kurios įtvirtina atitinkamus Mero įgaliojimus,
Vyriausybės atstovas neginčija.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Byloje ginčas kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero 2010 m. birželio 9 d. potvarkio Nr. 22-134 „Dėl elgesio tarybos posėdžių salėje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių metu taisyklių tvirtinimo“, kuriuo patvirtintos Elgesio tarybos posėdžių
salėje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių metu taisyklės, teisėtumo.
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą atmetė nurodęs, kad ginčijamas
teisės aktas nelaikytinas norminiu administraciniu aktu, o yra organizacinis tvarkomasis aktas.
Teisėjų kolegija su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu sutinka iš dalies.
Visų pirma pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo,
jog meras nėra nei savivaldybės vykdomoji institucija, nei viešojo administravimo subjektas, nes VSĮ 20 straipsniu jam nėra suteikti įgalinimai atlikti viešąjį administravimą.
Teismo teigimu meras yra vienas iš savivaldybės tarybos narių, jis yra valstybės politikas ir savivaldos bendruomenės atstovas.
Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), aiškindamas įstatymų, be kita ko, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas,
savo praktikoje laikosi nuostatos, jog savivaldybės meras yra viešojo administravimo
sistemos subjektas (žr., pvz., LVAT 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008; 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662906/2009; Administracinė jurisprudencija, 2009, Nr. 18). Taigi šiuo atveju sutiktina su
pareiškėju, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog meras nelaikytinas viešojo administravimo subjektu. Kita vertus, tokia pirmosios instancijos teismo
išvada tiesiogiai nesietina su byloje pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis apie Taisyklių nenorminį ginčijamo akto pobūdį, nes ne kiekvienas viešojo administravimo subjekto priimtas aktas laikytinas norminiu administraciniu aktu.
Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog Taisyklės nelaikytinos
norminiu administraciniu aktu.
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LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, jog norminiai teisės aktai – tai rašytine forma
išreikšti teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra
teisės normų. Juose įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių
santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šie aktai
adresuoti neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais
požymiais. Jie visada abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius
visuomeninius santykius, toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir
konkrečių asmenų elgesyje. Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad norminis teisės aktas yra įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų
grupei. Panašiai norminis administracinis aktas apibrėžiamas Viešojo administravimo
įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje: norminis administracinis aktas – teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei. Teisės aktų priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą
(norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį), o administracinių bylų
teisenoje – jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką (žr. 2007 m. vasario 19 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. I6-03/2007; 2010 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-340/2010; 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A492-2649/2011).
LVAT praktikoje taip pat nurodoma, kad norminis administracinis aktas yra įstatymo normų įgyvendinimo aktas, juo iš esmės nustatomi atitinkamo įstatymo normų
įgyvendinimo tvarka ir sąlygos. Norminio akto paskirtis įtvirtinti elgesio taisykles laikytinas kvalifikuojamuoju, skiriamuoju požymiu. Norminės bendrojo pobūdžio taisyklės
skirtinos nuo kitų bendro pobūdžio organizacinių tvarkomųjų taisyklių, kurių paskirtis
užtikrinti institucijų darbo, vidaus organizacinę, bendravimo su išorės subjektais ratą.
Tokių taisyklių taikymas dažnai taip pat susijęs su neapibrėžtu subjektų ratu, tačiau
nuo norminių administracinių aktų jos skiriamos pagal savo turinį – jomis nesukuriamos naujos elgesio normos, subjektams neatsiranda kokios nors naujos materialiosios
ar procesinės kilmės teisės (žr., pvz., 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A492-2649/2011).
Taigi vienas iš reikšmingų faktorių, leidžiančių atskirti norminius administracinius
aktus nuo organizacinių tvarkomųjų taisyklių yra tas, kad atitinkamame norminiame akte
yra naujų elgesio taisyklių, t. y. juo sukuriamos kokios nors naujos teisės ar pareigos.
Teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad pirmosios instancijos teismas atskirai nevertino konkrečių Taisyklių punktų nuostatų turinio, tik apibendrintai nurodė, kad Taisyklės atitinka organizacinio tvarkomojo pobūdžio administraciniu aktu. Šiuo požiūriu
pirmosios instancijos teismo sprendimas ydingas.
Kita vertus, nors pareiškėjas nurodo, kad ginčijamos Taisyklės in corpore, kaip visuma traktuotinos kaip norminis administracinis aktas, apeliaciniame skunde pateikiami
argumentai tik dėl Taisyklių 2, 3 ir 12 punkto nuostatų nurodant, kad juose įtvirtintos
teisės normos.
Taisyklių 2 punkte nurodyta, kad „Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir
Taryba) posėdžio svečių registravimas pradedamas nuo darbotvarkės paskelbimo Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) interneto svetainėje www.vilnius.lt
momento ir baigiamas ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki posėdžio pradžios. Žiniasklaidos atstovams ši nuostata netaikoma“. Taisyklių 3 punkte numatyta, kad „Atvykęs
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į Savivaldybę posėdžio svečias užsiregistruoja Tarybos sekretoriate, kurio atsakingas
darbuotojas registracijos žurnale pažymi svečio vardą, pavardę ir išduoda jam leidimą
dalyvauti Tarybos posėdyje. Leidime turi būti nurodyti svečio duomenys (vardas, pavardė) ir posėdžio data“.
Pareiškėjo teigimu, minėtos nuostatos nustato privalomą elgesio taisyklę asmenims,
norintiems dalyvauti tarybos posėdžiuose, t. y. užsiregistruoti, o tai gali nulemti VSĮ
13 straipsnio 11 dalyje įtvirtintos teisės dalyvauti atviruose savivaldybės tarybos posėdžiuose apribojimą.
Teisėjų kolegijos manymu toks teiginys nepagrįstas. Šiuo aspektu pažymėtina, kad
VSĮ 13 straipsnio 11 dalyje numatyta, jog „savivaldybės tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiems asmenims. Kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims leidžiama kalbėti reglamento nustatyta tvarka. Kai yra
techninės galimybės, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka jos posėdžiai transliuojami
interneto tinklalapyje.“ Tuo tarpu VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija apima reglamento tvirtinimą, o Reglamente,
be kitų klausimų, turi būti numatytos pagrindinės bendravimo su gyventojais formos
ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės
interesais. Taigi minėta VSĮ nuostata expressis verbis apibrėžia savivaldybės tarybos išimtinę kompetenciją byloje vertinamu atveju konkrečiai nurodant, kad Tarybos reglamentas privalo numatyti pagrindines bendravimo su gyventojais formas ir būdus.
Pažymėtina ir tai, kad Reglamento 37 straipsnio 7 dalyje, be kita ko, nurodyta, jog
„gyventojai, valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų bei visuomenės informavimo priemonių atstovai, pageidaujantys dalyvauti posėdyje, turi užsiregistruoti Tarybos sekretoriate“, taip pat numatyta, kad „vietų skaičių gyventojams, įmonių, įstaigų,
organizacijų bei visuomenės informavimo priemonių atstovams ir Tarybos posėdžio
dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje taisykles nustato meras“.
Įvertinus minėtas Reglamento 37 straipsnio 7 dalies nuostatas matyti, kad pareiga
registruotis yra aiškiai įtvirtinta Tarybos patvirtintame Reglamente, šios Reglamento
nuostatos teisėtumas nėra šios administracinės bylos dalykas. Taigi nėra pagrindo teigti,
kad Taisyklių 2 ar 3 punktai sukuria naują teisės normą, įtvirtinančią asmenų pareigą
registruotis į Tarybos posėdžius. Šiuo požiūriu Taisyklių 2 ir 3 punktai tik nustato organizacines registracijos atlikimo nuostatas. Be to, LVAT 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartyje
Nr. A492-2649/2011 konstatavo, jog nėra pagrindo Reglamento 37 straipsnio 7 dalies 5
sakinio nuostatą „Tarybos posėdžių dalyvių registravimo tvarką bei elgesio posėdyje
taisykles nustato meras“ traktuoti kaip prieštaraujančią aukštesnės galios teisės aktams.
Ši nuostata savaime suponuoja, kad registravimo, kuris kaip toks numatytas Reglamento
37 straipsnio 7 dalyje, tvarką nustato būtent meras, o ne kitas subjektas.
Dėl pirmiau nurodytų priežasčių darytina išvada, kad Taisyklių 2 ir 3 punktas neprieštarauja VAĮ 6 straipsnio 2 daliai ir VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 1 punktui.
Taisyklių 12 punkte nurodyta, kad „Tarybos posėdžių salės vidaus tvarkos taisykles
pažeidusiam asmeniui gali būti apribota teisė įeiti į Tarybos posėdžių salę, taikomos
kituose teisės aktuose numatytos poveikio priemonės“.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad Taisyklių 12 punktas numato sankciją už tvarkos taisyklių pažeidimą. Taigi ši nuostata laikytina teisės norma.
Teisėjų kolegija tokiam pareiškėjo vertinimui pritaria. Šiuo aspektu pažymėtina,
kad nei VSĮ, nei Reglamente nėra numatyta galimybė taikyti teisės įeiti į Tarybos posė246
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džių salę ribojimą kaip sankciją už atitinkamo asmens elgesį. Taigi toks teisės dalyvauti
Tarybos posėdžiuose, kurią įtvirtina VSĮ 13 straipsnio 11 dalis, suvaržymas laikytinas
nauja elgesio taisykle, nustatančia asmens teisės ribojimą. Atitinkamai minėta Taisyklių
12 punkto nuostata „Tarybos posėdžių salės vidaus tvarkos taisykles pažeidusiam asmeniui gali būti apribota teisė įeiti į Tarybos posėdžių salę“ traktuotina kaip turinti norminį pobūdį, todėl jos nustatymas nepriskirtinas mero kompetencijai. Be to ji ydinga ir tuo
požiūriu, kad aiškiai nenurodo subjekto, kuris gali priimti tokio pobūdžio sprendimą,
taip pat neapibrėžta tokio sprendimo priėmimo tvarka.
Likusi Taisyklių 12 punkto dalis „Tarybos posėdžių salės vidaus tvarkos taisykles
pažeidusiam asmeniui gali būti <...> taikomos kituose teisės aktuose numatytos poveikio priemonės“ netraktuotina kaip nustatanti naujas elgesio taisykles, nes turi blanketinį
pobūdį.
Dėl nurodytos priežasties ši pareiškėjo apeliacinio skundo dalis tenkintina ir Taisyklių 12 punkto nuostata „Tarybos posėdžių salės vidaus tvarkos taisykles pažeidusiam
asmeniui gali būti apribota teisė įeiti į Tarybos posėdžių salę“ pripažintina prieštaraujančia VAĮ 6 straipsnio 2 daliai ir VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 1 punktui.
Kiek tai susiję su likusiomis Taisyklių nuostatomis (t. y. Taisyklių 1, 4–11 punktais),
kaip minėta, pareiškėjas apeliaciniame skunde nepateikė argumentų dėl jų norminio
pobūdžio. Įvertinusi jų turinį, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad šios nuostatos pasižymi organizaciniu tvarkomuoju, o ne norminiu pobūdžiu,
t. y. jose nėra įtvirtintos naujos elgesio taisyklės, skirtos neapibrėžtam asmenų ratui, jos
šiems asmenims nenustato naujų teisių ar pareigų. Todėl ši pareiškėjo apeliacinio skundo dalis atmestina kaip nepagrįsta.
Dėl pirmiau nurodytų motyvų pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies,
o pirmosios instancijos teismo sprendimas, kiek tai susiję su Taisyklių 12 punkto dalies
„Tarybos posėdžių salės vidaus tvarkos taisykles pažeidusiam asmeniui gali būti apribota teisė įeiti į Tarybos posėdžių salę“ teisėtumu, keistinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimo rezoliucinės dalies 1 punktą pakeisti ir išdėstyti taip: „pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus
apskrityje prašymą tenkinti iš dalies. Pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės mero 2010
m. birželio 9 d. potvarkiu Nr. 22-134 „Dėl elgesio tarybos posėdžių salėje Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos posėdžių metu taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Elgesio tarybos
posėdžių salėje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių metu taisyklių 12 punkto
nuostatą „Tarybos posėdžių salės vidaus tvarkos taisykles pažeidusiam asmeniui gali
būti apribota teisė įeiti į Tarybos posėdžių salę“ prieštaraujančia Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktui ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai ir ją panaikinti“.
Likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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1.18. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimu Nr.
1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 4, 13.3 punktų bei 15 punkto 1 ir 2 pastraipų atitikties
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 daliai, 4 straipsniui ir 12
straipsnio 1 dalies 3 punktui
Administracinė byla Nr. A556-1554/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01526-2011-1
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gegužės 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos
Urmonaitės-Maculevičienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo atstovei Robertai Duliūtei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą 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) su pareiškimu (b. l. 1–4) kreipėsi į teismą prašydamas:
1) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas) 2011 m.
kovo 16 d. sprendimo Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“
(toliau – ir sprendimas Nr. 1-2068) 1 punktu patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo
taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 4 punkte apibrėžtos „iškabos“ sąvokos dalis, numatanti,
kad iškaba yra „išorinė reklama“ atitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – ir Reklamos įstatymas) 2 straipsnio 3 dalies nuostatą;
2) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimo
Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų
Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 13.3 punkto dalies nuostata „išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte“ bei 15 punkto 1 pastraipos nuostatos atitinka Reklamos įstatymo 12
straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatą;
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3) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimo Nr.
1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 15 punkto 2 pastraipos nuostatos atitinka Reklamos
įstatymo 4 straipsnio nuostatas.
Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011 m. kovo 16 d. priėmė sprendimą Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“, kurio 1
punktu patvirtino Išorinės reklamos įrengimo taisykles, o 4 punktu nustatė, jog šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja nuo 2011 m. gegužės 1 d. Nurodė, kad Taisyklių 4
punktas nustato, kad iškaba – tai išorinė reklama, įrengiama ant fizinio ar juridinio asmens
(toliau – ir asmuo) buveinės arba padalinio pastato, kurioje gali būti nurodytas tik asmens
pavadinimas, veiklos rūšis (bendrinis žodis ar žodžių junginys, kurį sudaro ne daugiau
kaip 5 žodžiai), darbo laikas ir asmeniui priklausantis registruotas prekių ženklas. Ant
pastato gali būti įrengtos ne daugiau kaip dvi vieno asmens iškabos. Iškaboje negali būti
telefono ir (ar) fakso numerių, elektroninio pašto, interneto svetainių, įmonės buveinės ir
kitų adresų. Pareiškėjo manymu, ši iškabos sąvoka dalyje, kurioje numatyta, kad iškaba
yra išorinė reklama, neatitinka Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje pateiktos išorinės
reklamos sąvokos bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 405 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių (toliau – ir Tipinės
taisyklės) 3 punkte pateiktos iškabos sąvokos. Anot pareiškėjo, pagal Reklamos įstatyme
pateiktas reklamos ir išorinės reklamos sąvokas, galima daryti išvadą, kad iškaba yra tik
reklamos speciali pateikimo priemonė, kuri pati savaime nėra reklama. Pažymėjo, kad
pagal Lietuvių kalbos žodyną iškaba yra lentelė su užrašu, iškabinta prie krautuvių, įstaigų
ir kt. durų, ir tokia lentelė nebūtinai turi talpinti informaciją, skatinančią įsigyti prekių ar
naudotis paslaugomis. Atkreipė dėmesį, kad pagal Tipinių taisyklių 3 punktą, iškaba taip
pat nėra įvardinama kaip reklama, ji apibrėžiama kaip prie juridinio asmens ar juridinio
asmens padalinio buveinės pastato pateikta informacija, nurodanti juridinio asmens ar
jo padalinio pavadinimą, arba prie juridinio asmens ar individualia veikla besiverčiančio
fizinio asmens verslo vietos pateikta informacija, nurodanti juridinio asmens ar individualia veikla besiverčiančio asmens verslo pobūdį (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir pan.).
Iškaboje gali būti nurodytas prekių ar paslaugų ženklas, vėliava, emblema, individualia
veikla besiverčiančio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo registracijos
pažymos arba įsigyto verslo liudijimo numeris ar kita papildoma informacija (darbo laikas ir pan.). Pareiškėjo teigimu, atsakovas nepagrįstai prilygino iškabą – lentelę su užrašu
– išorinei reklamai, taip praplėsdamas Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytos
išorinės reklamos sampratą, nes ne kiekviena lentelėje pateikta informacija yra reklama,
kuria siekiama skatinti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Taisyklių 13.3 punkte nustatyta, kad draudžiama skleisti išorinę reklamą neturint
žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininko ar teisėto valdytojo sutikimo, išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte, t. y. kai iškaboje panaudota reklaminė medžiaga atitinka Reklamos įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reklamos principus ir
bendruosius reikalavimus (nepažeidžia visuomenės moralės principų, nežemina žmogaus
garbės ir orumo, nekursto tautinės, rasinės, religinės, lyčių ar socialinės neapykantos bei
diskriminacijos, taip pat nešmeižia ar dezinformuoja, neskatina prievartos, agresijos, nekelia panikos, neskatina elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai ir kt.),
iškaba yra įrengiama tik virš reklamos davėjo teisėtu pagrindu valdomų, pirmame aukšte
esančių, patalpų langų ar durų ir jei tokios iškabos plotas neviršija 2,5 kv.m. Pasak pareiš249
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kėjo, toks reglamentavimas prieštarauja Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktui bei Tipinių taisyklių 7.1 punkto nuostatoms, kurios nustato, kad draudžiama įrengti
išorinę reklamą neturint žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių ji įrengiama, savininko
sutikimo. Anot pareiškėjo, Taisyklių 15 punkto 2 pastraipa, numatanti, kad išorinės reklamos komisija turi teisę pareikalauti iš reklaminės veiklos subjekto pateikti pastato bendraturčių daugumos sutikimą, jeigu yra požymių, kad reklaminė medžiaga gali neatitikti Reklamos įstatymo 4 straipsnyje nustatytų reklamos principų ir bendrųjų reikalavimų, taip
pat prieštarauja Reklamos įstatymui. Pareiškėjas nurodė, kad pagal Reklamos įstatymo 4
straipsnį tokia reklama yra neleistina ir draudžiama, kadangi ji gali neatitikti Valstybinės
kalbos įstatymo reikalavimų, arba išvis būtų draudžiama, o tokiais atvejais nereikalingas
ir pastato bendraturčių sutikimas, nes tokia reklama pati savaime jau pažeistų Reklamos
įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimus. Pažymėjo, kad Reklamos įstatymo 4 straipsnis
nustato tam tikrus reikalavimus reklamai, t. y. numato, kad rašytiniam ir garsiniam reklamos tekstui yra taikomi Valstybinės kalbos įstatymo nustatyti reikalavimai (1 d.), ir, kad
reklama yra draudžiama, jeigu joje: pažeidžiami visuomenės moralės principai (2 d. 1 p.);
žeminama žmogaus garbė ir orumas (2 d. 2 p.); kurstoma tautinė, rasinė, religinė, lyčių ar
socialinė neapykanta bei diskriminacija, taip pat šmeižiama ar dezinformuojama (2 d. 3
p.); skatinama prievarta, agresija, keliama panika (2 d. 4 p.); skatinamas elgesys, keliantis
grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai (2 d. 5 p.); piktnaudžiaujama prietarais, žmonių
pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka (2 d. 6 p.); be fizinio asmens sutikimo minimas jo
vardas, pavardė, pateikiama jo nuomonė, informacija apie jo privatų ar visuomeninį gyvenimą, turtą, naudojamas fizinio asmens atvaizdas (2 d. 7 p.); reklamos skleidimui naudojamos specialios pasąmonę veikiančios priemonės ir technologijos (2 d. 8 p.); panaudota
reklaminė medžiaga yra parengta pažeidžiant autorių teises į literatūros, meno, mokslo
kūrinius ir (ar) gretutines teises (2 d. 9 p.). Pareiškėjo įsitikinimu, atsakovas nustatė tokią
teisės normą, kuri keičia Reklamos įstatymo 4 straipsnio nuostatų siekiamą tikslą ir sukuria prielaidą, kad gavus pastato bendraturčių sutikimą minėtų reikalavimų neatitinkanti
reklama galimai galėtų būti leidžiama. Pareiškėjo teigimu, atsakovas pažeidė ne tik įstatymo viršenybės principą, bet tuo pačiu pažeidė ir nepiktnaudžiavimo valdžia principą, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti administracinius
sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų.
Pareiškėjo teigimu, jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2011 m. birželio 13 d. teikimu Nr.
1T-23, kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą siūlydamas svarstyti sprendimu Nr.
1-2068 patvirtintų Taisyklių 4 punkte apibrėžtos „iškabos“ sąvokos dalies, numatančios,
kad iškaba yra išorinė reklama, 13.3 punkto nuostatos dalies „išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte“ bei 15 punkto nuostatos pakeitimo ar panaikinimo klausimus. Nors, anot
pareiškėjo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovo teikimą savivaldybės administravimo subjektas turi apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1
mėnesį) ir apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų
nuo sprendimo priėmimo dienos, tačiau pagal artimiausiai vykusio 2011 m. birželio 28 d.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 6 protokolą matyti, jog Vilniaus miesto
savivaldybės taryba minėto klausimo nesvarstė, taigi Vyriausybės atstovo 2011 m. birželio
13 d. teikimo Nr. 1T-23 netenkino.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškėjo pareiškimą
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(b. l. 33–36) prašė pareiškimą atmesti.
Atsakovo manymu, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad Taisyklių 4 punktas ta apimtimi, kuria pateikta iškabos sąvoka, prieštarauja Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 ir 7
dalių nuostatoms. Pažymėjo, jog Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nurodyta reklamos sąvoka – tai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti
prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių
ir įsipareigojimų perėmimą. Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje detalizuojama išorinės reklamos sąvoka, nustatant, kad tai yra reklama, kurios įvairios specialios (stendai,
skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji
statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Atsakovo įsitikinimu, iš šių įstatymo nuostatų galima aiškiai suprasti, kad įstatymų
leidėjas iškabą priskiria prie išorinės reklamos, tiesiogiai tai nurodydamas Reklamos
įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje. Atsakovo nuomone, Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3
dalis yra specialioji norma bendrosios teisės normos, numatytos Reklamos įstatymo 2
straipsnio 7 dalyje, atžvilgiu. Pasak atsakovo, kadangi reklama pagal Reklamos įstatymo
2 straipsnio 7 dalį yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, pareiškėjo teiginys, kad iškaba yra tik reklamos speciali pateikimo priemonė,
kuri pati savaime nėra reklama, yra visiškai nesuderinamas su reklamos sąvoka. Pažymėjo, kad tuščia iškaba nebus laikoma reklama ir bus suprantama tik kaip informacijos
pateikimo priemonė, tačiau tais atvejais, kai iškaboje nurodoma tam tikra informacija,
tai yra reklama, nes nurodymas iškaboje įmonės pavadinimo, veiklos rūšies ir prekės
ženklo informuoja vartotojus apie įmonės ūkinę komercinę veiklą ir skatina imtis atitinkamų veiksmų. Taip pat pabrėžė, kad prekių ir paslaugų vartojimas turi būti suprastas
plačiai, įskaitant ir specifines prekes bei paslaugas, kurios yra skirtos tik mažam vartotojų/suinteresuotų asmenų ratui. Atkreipė dėmesį, kad Vyriausybės atstovui suteikta
teisė prižiūrėti, ar savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir
Vyriausybės nutarimų, tačiau teisė prižiūrėti, ar savivaldybės laikosi kitų teisės aktų, taip
pat ir Ūkio ministro įsakymų, nėra suteikta, todėl Taisyklių atitikimas bus nagrinėjimas
tik Reklamos įstatymo atžvilgiu. Atsakovas taip pat nesutiko, kad Taisyklių 13.3 punktas ta apimtimi, kuria nurodyta „išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte“ bei 15 punkto
1 pastraipa prieštarauja Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatai.
Anot atsakovo, Taisyklėse nustatyta tvarka nepaneigia, kad išorinei reklamai įrengti yra
reikalingas žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių ji įrengiama, savininko sutikimas
ir nenustato tokio reguliavimo, kad išorinė reklama gali būti įrengiama be savininko
žinios ir sutikimo. Pažymėjo, kad Taisyklėse yra reglamentuojami ir detalizuojami tie
atvejai, kai iškabą (išorinę reklamą) nori įrengti pastato pirmame aukšte esančių patalpų
savininkas ar teisėtas valdytojas ir kai norima pakabinti iškaba griežtai atitinka taisyklėse nustatytus reikalavimus. Nurodė, jog toks nustatytas reglamentavimas yra skirtas
sumažinti biurokratinių procedūrų skaičių ir supaprastinti administracinę procedūrą
siekiant gauti leidimą įrengti išorinę reklamą, nes pagal anksčiau galiojusį reglamentavimą norint įsirengti išorinę reklamą reikėjo pateikti išrašą apie visus statinio ar objekto,
ant kurio norima įrengti reklamą, savininkus ir pateikti jų sutikimą. Atkreipė dėmesį,
jog toks reguliavimas, kai nustatoma galimybė, kad iškabos įrengimui nereikia kitų bendraturčių sutikimo, eliminuoja ir piktnaudžiavimo tikimybę, kai kiti statinio ar objekto,
ant kurio norima įrengti iškabą, savininkai galėtų nesutikti dėl iškabos įrengimo be
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jokių objektyvių priežasčių arba pareikalauti neadekvataus atlygio už leidimą naudotis
jiems nuosavybės teise priklausančiu daiktu ir taip apsunkintų ar net suvaržytų iškabą
siekiančio įsirengti asmens teises ir teisėtus interesus. Atsakovas taip pat nesutiko su
pareiškėjo pozicija, kad Taisyklių 15 punkto 2 pastraipa nustatoma galimybė gavus bendraturčių sutikimą leisti įrengti reklamą, kuri neatitinka Reklamos įstatyme 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Pažymėjo, kad Taisyklių 6, 7 punktuose nustatyta, kad reklaminė medžiaga turi atitikti įstatymų, bendrinės lietuvių kalbos reikalavimus. Atsakovo
teigimu, Taisyklių 15 punkto 2 pastraipoje yra kalbama apie atvejį, kai yra įtarimų, jog
reklama gali neatitikti Reklamos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų, pavyzdžiui, kai iškaboje norimas naudoti pavadinimas yra daugiareikšmis žodis ar teikiama paslaugų sfera
yra specifinė, kuri visuomenėje vertinama nevienareikšmiškai. Atsakovo teigimu, tais
atvejais, kai Reklamos įstatymo 4 straipsnyje nurodytas reikalavimas gali būti laikomas
subjektyviu (pvz. pažeidžiami visuomenės moralės principai, žeminama žmogaus garbė
ir orumas), yra sunkiau įvertinti reklamos leistinumo ribas, todėl Taisyklėse nustatytas
reikalavimas iškilus abejonei dėl reklaminės medžiagos atitikimo įstatyme nustatytiems
reikalavimas pateikti visų bendraturčių sutikimą gali būti vertinamas kaip numatantis
papildomus saugiklius sprendžiant reklaminės medžiagos leistinumo klausimą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 24 d. sprendimu (b. l. 49–
56) nusprendė pripažinti, kad: – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16
d. sprendimo Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu
patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 4 punkte apibrėžtos „iškabos“ sąvokos dalis, nustatanti, kad iškaba yra „išorinė reklama“, prieštarauja Reklamos įstatymo
2 straipsnio 3 dalies nuostatoms ir laikyti šioje dalyje 4 punktą panaikintu; – Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo
taisyklių 13.3 punkto dalies nuostata „išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte“ bei 15
punkto 1 pastraipos nuostatos prieštarauja Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3
punkto nuostatai ir laikyti 13.3 punkto dalies nuostatą „išskyrus atvejus, numatytus 15
punkte“ bei 15 punkto 1 pastraipos nuostatas panaikintomis; – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 15
punkto 2 pastraipos nuostatos prieštarauja Reklamos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms
ir laikyti 15 punkto 2 pastraipos nuostatas panaikintomis. Teismas įpareigojo atsakovą
įsiteisėjusį teismo sprendimą paskelbti „Valstybės žiniose“ ir leidinyje „Vilniaus diena“,
o jį paskelbus, pateikti teismui spaudos leidinio numerį (egzempliorių), kuriame buvo
paskelbtas administracinio teismo sprendimas dėl norminio akto.
Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtino Išorinės reklamos įrengimo taisykles. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo
16 d. sprendimas Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“
buvo paskelbtas 2011 m. kovo 26 d. laikraštyje „Vilniaus diena“ Nr. 62(968). 2011 m. birželio 13 d. (pareiškėjo pridedamame dokumente, teismo vertinimu, atsižvelgiant į visas
kitas byloje nustatytas aplinkybes, yra įsivėlusi rašybos klaida, nes nurodyti 2010 m.)
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Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą
su teikimu Nr. 1T-23 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-16 sprendimo
Nr. 1-2068“, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybės tarybai buvo siūloma artimiausiame
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyti 2011 m. kovo 16 d. Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo
taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių pakeitimo ar panaikinimo klausimą, kadangi Taisyklių 4 punkte apibrėžtos „iškabos“ sąvokos dalis, numatanti, kad iškaba yra „išorinė reklama“, neatitinka Reklamos įstatymo
2 straipsnio 3 dalies nuostatų, Taisyklių 13.3 punkto dalies nuostata „išskyrus atvejus,
numatytus 15 punkte“ bei 15 punkto 1 pastraipos nuostatos neatitinka Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų bei Tipinių taisyklių 7.1 punkto nuostatų,
Taisyklių 15 punkto 2 pastraipos nuostatos neatitinka Reklamos įstatymo 4 straipsnio
nuostatų. 2011 m. birželio 28 d. vyko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis, kuriame nebuvo svarstomas Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2011 m. birželio 13 d.
teikime Nr. 1T-23 nurodytas siūlymas dėl 2011 m. kovo 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Išorės reklamos įrengimo taisyklių 4 punkto, 13.3 punkto bei
15 punkto nuostatų pakeitimo ar panaikinimo. Teismas nurodė, kad bylų dėl norminių
administracinių aktų nagrinėjimo proceso paskirtis yra ne pažeistų subjektinių teisių
apsauga, o abstrakti viešojo administravimo subjektų veiklos priimant norminius administracinius aktus teisėtumo kontrolė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau
– ir ABTĮ) 16 skirsnis, 110 str. 1 ir 2 d., 5 str. 1 d.). Administracinių teismų kompetencija
nagrinėjant bylas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo yra aiškiai apibrėžta įstatyme ir plečiamai neaiškintina (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir
LVAT) 2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje A556-1333/2008). Pareiškėjas
yra Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, todėl pagal ABTĮ 110 straipsnį turi teisę
kreiptis į teismą dėl norminio administracinio teisės akto teisėtumo, tačiau būtina nustatyti, ar sprendimas Nr. 1-2068, kurio teisėtumą pareiškėjas prašo ištirti, yra norminis
administracinis aktas (ABTĮ 2 str. 13 p., 2 str. 15 p.). Teismo vertinimu, sprendimu Nr.
1-2068 patvirtintos Taisyklės atitinka ABTĮ nurodytus norminio administracinio akto
požymius ir yra norminis administracinis aktas, kadangi jos yra taikomos individualiais
požymiais neapibrėžtam asmenų ratui ir jose suformuluotos daugkartinio naudojimo
bendro pobūdžio elgesio taisyklės. Teismas, pasisakydamas dėl teisės aktų hierarchijos,
rėmėsi Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimais,
LVAT nutartimis administracinėse bylose Nr. I1-04/2006, I1-02/2006. Teismas, išanalizavęs Taisyklių 4 punkto, Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalies, 2 straipsnio 7 dalies
nuostatas, Dabartinės lietuvių kalbos žodyne žodžio „iškaba“ reikšmę, nurodė, kad analizuojant Reklamos įstatyme pateiktas reklamos ir išorinės reklamos sąvokas, galima
daryti išvadą, jog iškaba yra tik reklamos speciali pateikimo priemonė, kuri pati savaime nėra reklama, todėl pareiškėjas pagrįstai padarė išvadą, kad atsakovas nepagrįstai
prilygino iškabą – lentelę su užrašu – išorinei reklamai, taip praplėsdama Reklamos
įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytos išorinės reklamos sampratą, nes ne kiekviena
lentelėje pateikta informacija yra reklama, kuria siekiama skatinti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Teismas, išanalizavęs Taisyklių 13.3 punkto, 15 punkto 1 pastraipos,
Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, konstatavo, kad Taisyklių
13.3 punkto dalies nuostata „išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte“ bei 15 punkto 1
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pastraipos nuostatos prieštarauja Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktui.
Teismas, išanalizavęs Taisyklių 15 punkto 2 pastraipos, Reklamos įstatymo 4 straipsnio
1, 2 dalių nuostatas, nurodė, kad reklama, neatitinkanti Reklamos įstatymo 4 straipsnio,
yra neleistina ir draudžiama, ir jokios išlygos šiuo atveju negali būti taikomos, todėl
Taisyklių 15 punkto 2 pastraipa, nustatanti, kad išorinės reklamos komisija turi teisę
pareikalauti iš reklaminės veiklos subjekto pateikti pastato bendraturčių daugumos sutikimą, jeigu yra požymių, kad reklaminė medžiaga gali neatitikti Reklamos įstatymo 4
straipsnyje nustatytų reklamos principų ir bendrųjų reikalavimų, taip pat prieštarauja
Reklamos įstatymui, t. y. šio įstatymo 4 straipsniui. Teismas sutiko su pareiškėjo pozicija,
kad atsakovas nustatė tokią teisės normą, kuri keičia Reklamos įstatymo 4 straipsnio
nuostatų siekiamą tikslą ir sukuria prielaidą, jog gavus pastato bendraturčių sutikimą
minėtų reikalavimų neatitinkanti reklama galimai galėtų būti leidžiama. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
2 straipsnio 1 dalį Vyriausybės atstovai atlieka savivaldybių administracinę priežiūrą,
tai yra prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės
sprendimus, todėl teismas neturi teisinio pagrindo vertinti atsakovo Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos
įrengimo taisyklių tvirtinimo“ nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2000 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 405 patvirtintoms Išorinės reklamos įrengimo tipinėms taisyklėms bei šiuo aspektu detaliau nepasisakė. Teismas, atsižvelgdamas į tai,
kas pirmiau išdėstyta, pripažino, kad: – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m.
kovo 16 d. sprendimo Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“
1 punktu patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 4 punkte apibrėžtos „iškabos“ sąvokos dalis, nustatanti, kad iškaba yra „išorinė reklama“, prieštarauja Reklamos
įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostatoms ir nusprendė šioje dalyje 4 punktą laikyti
panaikintu; – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimo Nr.
1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 13.3 punkto dalies nuostata „išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte“ bei 15 punkto 1 pastraipos nuostatos prieštarauja Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatai ir nusprendė 13.3 punkto dalies nuostatą
„išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte“ bei 15 punkto 1 pastraipos nuostatas laikyti
panaikintomis; – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimo
Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų
Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 15 punkto 2 pastraipos nuostatos prieštarauja Reklamos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms ir nusprendė 15 punkto 2 pastraipos nuostatas
laikyti panaikintomis.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu (b. l. 60–64) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimą
ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismo sprendimas yra neišsamus,
nemotyvuotas, taigi tuo pačiu neteisėtas ir nepagrįstas. Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamame sprendime pacitavo Taisyklių ir Reklamos įstatymo normų
nuostatas, tačiau visiškai neanalizavo jų turinio, nemotyvavo kaip pasireiškia ginčijamų
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Taisyklių punktų prieštaravimas Reklamos įstatymui. Taigi toks neišsamus ir nemotyvuotas pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.
Teismas neteisingai įvertino teisės aktų nuostatas. Atsakovas, vadovaudamasis Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalimi, 2 straipsnio 3 dalimi, nurodo, kad iškaba siaurąja
prasme gali būti suprantama tik kaip reklamos pateikimo priemonė, tuo tarpu iškaba
plačiąja prasme apima ir informacijos, susijusios su asmens ūkine komercine veikla,
skatinančios vartotoją, skleidimą. Šiuo atveju Taisyklėse įtvirtinta iškabos sąvoka plačiąja prasme, tai yra iškaba suprantama ne tik kaip reklamos pateikimo priemonė, bet ir
iškaboje esanti ir tokiu būdu skleidžiama reklaminė informacija. Atkreipia dėmesį, kad
Taisyklėse yra reglamentuojama išorinės reklamos įrengimo tvarka ir nustatomi pagrindiniai išorinės reklamos įrengimo, eksploatavimo ir išardymo reikalavimai (Taisyklių 2
p.). Nagrinėjamu teisės aktu nustatoma tai, kad kiekvienai iškabai, kurioje yra nurodyta
reklaminė informacija, turi būti išduodamas leidimas įrengti išorinę reklamą. Pažymi,
jog tuščia iškaba (be jokios reklaminio pobūdžio informacijos) nebus laikoma reklama,
ir šiuo atveju iškaba bus suprantama tik kaip informacijos pateikimo priemonė, kaip
kad ir nurodyta Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje. Teismas skundžiamame sprendime iškabos sąvoką aiškino siaurinamai, iškabą apibendrindamas tik kaip reklamos pateikimo priemonę, ir taip padarė klaidingą išvadą, jog atsakovas prilygino tuščią iškabą
išorinei reklamai. Atsakovas neginčija byloje, kad iškaba yra reklamos pateikimo priemonė, tačiau atkreipia dėmesį, jog tais atvejais, kai iškaboje yra pateikiama informacija,
susijusi su ūkine komercine veikla ir / ar skatinanti vartotoją imtis veiksmų (reklaminė
informacija), iškaba atsakovo yra traktuojama kaip išorinė reklama. Teismas neanalizavo, jog Taisyklių 4 punkte yra įtvirtinta, kad išorine reklama laikytina tokia iškaba, ant
kurios užrašyta ši informacija: pavadinimas, veiklos rūšis, darbo laikas ir prekės ženklas,
o kadangi tokio turinio iškaba, atsakovo nuomone, skatina (informuoja) vartotoją ir
yra susijusi su asmens ūkine komercine veikla, tokia iškaba turėtų būti laikoma išorine
reklama. Teismo išvados apie tai, kad iškaba nelaikytina išorine reklama, apsiriboja tik
vienu sakiniu, kurio viena dalis teiginių prieštarauja kitai daliai teiginių tame pačiame sakinyje. Teismas visiškai neanalizavo, kada iškaba - reklamos pateikimo priemonė,
tampa reklama, tai yra kada iškaba tampa informacija, susijusia su ūkine komercine
veikla ir skatinančia vartotoją. Atkreipia dėmesį, kad siaurinamasis ir formalus sąvokų
turinio vertinimas, nesiaiškinant teisės akto tikslų ir netaikant sisteminės teisės aktų
nuostatų analizės, sąlygojo neteisėto teismo sprendimo priėmimą. Teismas, priimdamas
sprendimą, turėjo atsižvelgti į LVAT 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį administracinėje
byloje A756-2267/2011. Teismas nukrypo nuo jau suformuotos teismų praktikos. Atsakovas taip pat nurodo, kad Taisyklėse nustatyta tvarka nepaneigia, jog išorinei reklamai
įrengti yra reikalingas žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių ji įrengiama, savininko
sutikimas ir nenustato tokio reguliavimo, jog išorinė reklama gali būti įrengiama be
savininko žinios ir sutikimo. Taisyklėse yra reglamentuojami ir detalizuojami tie atvejai,
kai iškabą (išorinę reklamą) nori įrengti pastato pirmame aukšte esančių patalpų savininkas ar teisėtas valdytojas ir kai norima pakabinti iškaba griežtai atitinka Taisyklėse
nustatytus reikalavimus. Konstitucijos 23 straipsnyje yra įtvirtintas nuosavybės teisės
apsaugos principas. Taigi Taisyklėse yra įtvirtintas reguliavimas, kuriuo siekiama palengvinti asmenų, kuriems teisėtai priklauso (ar yra teisėtai valdomos) patalpos, teisių įgyvendinimą įrengiant išorinę reklamą tik virš reklamos davėjo teisėtu pagrindu valdomų,
pirmame aukšte esančių, patalpų langų ar durų. Toks Taisyklėse įtvirtintas reguliavimas
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skirtas sumažinti biurokratinių procedūrų skaičių, supaprastinti administracinę procedūrą bei eliminuoti piktnaudžiavimo galimybę. Teismo pozicija, kad Taisyklių 15 punkto 2 pastraipa prieštarauja Reklamos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms, nes toks reguliavimas sukuria prielaidą, jog gavus pastato bendraturčių sutikimą minėtų reikalavimu
neatitinkanti reklama galimai galėtų būti leidžiama, nepagrįsta, nes Taisyklių 6 punkte
yra nustatyta, kad reklaminė medžiaga turi atitikti įstatymų reikalavimus, ir todėl reklama, kuri neatitiktų įstatymuose įtvirtintų reikalavimų, būtų draudžiama. Atsakovas
taip pat atkreipia dėmesį, jog Taisyklių 15 punkto 2 pastraipoje įtvirtintose normose
kalbama apie tokią situaciją, kai yra įtarimų, jog reklama gali neatitikti Reklamos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų. Teismas visiškai nevertino žodžių junginio „gali neatitikti“
turinio ir prasmės, nevertino tokiomis normos nuostatomis siekiamų teisės akto leidėjo
tikslų. Atvejais, kai reklama gali neatitikti Reklamos įstatymo 4 straipsnio, galėtume laikyti pavyzdžiui, kai iškaboje norimas naudoti pavadinimas yra daugiareikšmis žodis ar
teikiama paslaugų sfera yra specifinė, kuri visuomenėje vertinama nevienareikšmiškai.
Taip pat teismas nevertino ir to, jog vienus Reklamos įstatymo 4 straipsnyje nustatytus
reikalavimus galima laikyti objektyviais, kitus subjektyviais reikalavimais. Tais atvejais,
kai reikalavimas gali būti laikomas subjektyviu (pvz. pažeidžiami visuomenės moralės
principai, žeminama žmogaus garbė ir orumas), yra sunkiau įvertinti reklamos leistinumo ribas. Atsižvelgus į tai, kad, pavyzdžiui, visuomenės moralės principai neturi baigtinio sąrašo, jų negalima tiksliai įvardinti, jie yra vertinamasis dalykas – Taisyklėse nustatytas reikalavimas, kai iškilus abejonei dėl reklaminės medžiagos atitikimo įstatyme
nustatytiems reikalavimams, pateikti visų bendraturčių sutikimą, gali būti vertinamas
kaip numatantis papildomus saugiklius sprendžiant reklaminės medžiagos leistinumo
klausimą.
Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 69–73) prašo atsakovo apeliacinį
skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimą.
Pareiškėjas nurodo, kad teismo priimtas sprendimas yra visiškai pagrįstas ir teisėtas. Teismo sprendimas, priešingai nei teigia atsakovas, yra motyvuotas ir paremtas
atitinkamomis įstatymo nuostatomis. Teismas išsamiai atsakė į pareiškėjo pareiškime
išdėstytus pagrindinius reikalavimus, todėl atsakovo teigimas, kad teismo sprendimas
yra nemotyvuotas ir dėl to neteisėtas, yra atmestini. Teigia, kad iš Reklamos įstatymo
2 straipsnio 3 dalyje pateiktos išorinės reklamos sąvokos matyti, jog iškaba yra speciali
pateikimo priemonė, o ne pati išorinė reklama, todėl atsakovo aiškinimas, kai sąvoką
„iškabą“ prilygina išorinei reklamai, yra akivaizdžiai neteisingas. Iš Reklamos įstatymo 2
straipsnio 3 dalies ir 7 dalies nuostatų matyti, kad išorinė reklama ar reklama pirmiausia
yra informacija, kuri yra susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla ir kuri skatina įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. Todėl negalima tapatinti dviejų
skirtingų sąvokų reikšmių, nes jos apibrėžia skirtingus reiškinius ar daiktus. Atsakovas
tapatina du skirtingus dalykus – iškabą (kaip informacijos pateikimo priemonę) ir pačią
informaciją (kuri gali būti pateikta iškaboje – lentelėje). Todėl vertinant išorinės reklamos požymius, nagrinėjimo dalykas turėtų būti informacija, o ne iškaba, nes tik pačia
informacija gali būti siekiama daryti poveikį pasirinkimui (tai galėtų būti pripažįstama
reklama), arba ne (informacija, kuri neturėtų tokio tikslo nebūtų reklama). Šiuo atveju nagrinėjimo dalykas šioje byloje yra „iškabos“, kaip specialios pateikimo priemonės,
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sąvoka, kuri neturi būti siejama su atitinkama joje pateikiama informacija. Šios bylos
nagrinėjimo dalyku nėra pati informacija, todėl nėra vertintinas ir informacijos pobūdis
ar tikslas. Vyriausybės atstovo nuomone, yra abejotinas ir iškabos sąvokos apibrėžimas
ginčijamose Taisyklėse, nes nėra aiškus šio vienos pateikimo priemonės (iškabos) sąvokos apibrėžimo tikslas. Nors Taisyklės skirtos išorinės reklamos įrengimo tvarkai, tačiau
kitų pateikimo priemonių sąvokų jose pateikta nėra. Pažymi, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu
įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų. Atsakovas taip pat vadovaujasi
visiškai nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių neatitinkančia LVAT 2011 m. rugpjūčio
29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A756-2267/2011. Pastaroje byloje buvo nagrinėjamas su vietinės rinkliavos nustatymu susijęs klausimas ir būtent tik vietinių rinkliavų nuostatų kontekste šis klausimas buvo išspręstas, todėl negalima taikyti visiškai
skirtingas bylos aplinkybes turėjusią bylą ir joje priimtą teismo nutartį. Atsakovas apeliaciniame skunde Taisyklių 13.3 punkto dalies nuostatą „išskyrus atvejus, numatytus
15 punkte“, 15 punkto 1 pastraipą ir 15 punkto 2 pastraipą aiškina visiškai atsietai tiek
nuo įstatymo leidėjo valios, tiek ir Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinto nuosavybės
teisės apsaugos principo. Konstitucija gina ne vieno savininko, bet visų savininkų teises,
todėl nėra logiška teigti, kad vienam savininkui sumanius užkabinti reklamą ant pastato
valdomo bendrosios nuosavybės teise, galės būti teisėtai įgyvendintos tokio asmens teisės be kitų savininkų (kaip pastato bendraturčių) sutikimo, tačiau taip šiurkščiai galėtų
būti pažeistos kitų savininkų teisės į jų turimą ar valdomą turtą. Aiškinant Reklamos
įstatymo 4 straipsnio nuostatas teleologiniu (arba teisės akto leidėjo ketinimo) teisės
aiškinimo metodu, matyti, kad negali būti jokių prielaidų dėl reklamos galimo neatitikimo įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, todėl vien tik dėl šio tikslo nėra būtinas nei
daugumos bendraturčių sutikimas, nei komisijos reikalavimas jį pateikti. Tokie atvejai
būtų draudžiami, net ir gavus sutikimą. Tačiau nepaisant to, ar reklama atitiks Reklamos
įstatymo keliamus reikalavimus ar ne, visais atvejais, prieš įrengiant reklamą yra būtinas
daugumos bendraturčių (kaip pastatų nuosavybės teisės turėtojų) sutikimas, o, priešingu atveju, jei bendraturčiai manytų, kad reklama gali pažeisti visuomenės moralės principus, sutikimo įrengti reklamą galėtų ir neduoti. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad
paties atsakovo teiginiai visiškai nėra pagrįsti ir logiški, o nustatytas Taisyklėse teisinis
reglamentavimas prieštarauja Reklamos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms. Tai teisingai
konstatavo ir Vilniaus apygardos administracinis teismas. LVAT praktikoje yra pasisakoma, kad savivaldybės teisėkūros srityje yra ypatingai reikšmingas teisėtumo principo
taikymas, nes yra nustatomos atitinkamos elgesio taisyklės. Tokiu būdu aktas, nustatantis taisykles, turi būti aiškus bei tikslus, nekeliantis abejonių dėl turinio, aktas negali
būti dviprasmiškas, kad realiai būtu įgyvendinami keliami tikslai (2008 m. vasario 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A39-276/2008).
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į teismą, pateikdamas
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tris prašymus, nurodytus šio baigiamojo teisės akto įžanginėje dalyje. Pirmosios instancijos teismas pateiktą prašymą tenkino visiškai (b. l. 49–56). Apeliacinės instancijos
teismo nuomone, kiekvieno prašymo atžvilgiu būtų racionalu pasisakyti atskirai.
Dėl pirmojo prašymo
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą išaiškinta, 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 žemesnės galios teisės aktuose draudžiama
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios
teisės aktuose. Konstitucinis Teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį, kad poįstatyminiu
teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų,
kurios konkuruotų su įstatymo normomis (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13
d. nutarimas).
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 1-2068
patvirtino Išorinės reklamos įrengimo taisykles ir šių taisyklių 4 punkto 1 įtraukoje,
apibrėždama iškabos sąvoką, nurodė, kad iškaba – išorinė reklama <...>. Taigi iškabos
definicijos aiškinimui buvo pasitelktas kitas teisinis apibrėžimas, kuris yra/buvo detalizuotas Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje (redakcija nuo 2010 m. liepos 3 d. iki
2011 m. spalio 13 d.). Čia pažymėta, jog išorinė reklama – reklama su įvairiomis specialiomis, kurių tarpe yra ir iškaba, pateikimo priemonėmis. O reklama pagal Reklamos
įstatymo 2 straipsnio 7 dalį nusakoma taip: bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija <...>. Vadinasi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, veikdama kaip teisėkūros subjektas, neatsižvelgė į aukštesnę teisinę galią turintį teisės aktą bei
jame esančių sąvokų reikšmę. Kurdama norminį teisės aktą juridinės technikos prasme
pasielgė netinkamai. Aiškindama iškabos sąvoką nepaisė išorinės reklamos ir reklamos
definicijų pateiktų Reklamos įstatyme ir taip iškreipė iškabos reikšmę. Neatsižvelgė į
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne pateikiamą iškabos sąvokos aiškinimą. Toks Taisyklėse esančios iškabos sąvokos aiškinimas sudaro prielaidas galimų neigiamų teisinių padarinių atsiradimui, nepagrįstiems lūkesčiams, prieštarauja gero viešo administravimo,
taip pat savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo
principams.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teismo motyvacija šioje dalyje
yra visiškai pakankama, todėl aptariamoje dalyje teismo sprendimas yra teisėtas ir paliktinas nepakeistu.
Dėl antrojo ir trečiojo prašymo
Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 2 dalyje yra nurodyti pagrindai, kuriems esant teismo sprendimas pripažįstamas negaliojančiu. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 2 dalies 5 punktą sprendimo negaliojimo
pagrindu yra pripažįstamas toks atvejis, kai sprendimas, nutartis yra be motyvų.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 1 dalis numato, kad teismo
sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. Pagal ABTĮ 87 straipsnio 4 dalį teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodomos teismo nustatytos aplinkybės, įrodymai, kuriais
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grindžiamos teismo išvados, argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus, įstatymai, kuriais teismas vadovavosi, nuorodos į konkrečias normas, kurios buvo
taikomos.
Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje konstatavo, kad
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 1-2068 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 13.3 punkto dalies nuostata „išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte“ bei 15 punkto 1 pastraipos nuostatos prieštarauja Reklamos
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatai ir Taisyklių 15 punkto 2 pastraipos
nuostatos prieštarauja Reklamos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms. Tačiau teismas neargumentavo, kodėl skundžiami Taisyklių punktai prieštarauja minėtam teisės aktui.
Teismas tik pacitavo minėtų teisės aktų nuostatas.
Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas
sprendimas šioje dalyje yra be motyvų, todėl naikintinas ir byla perduotina pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 str. 2
d. 5 p., 141 str. 1 d. 1 p.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimo dalis,
kuriomis teismas pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16
d. sprendimo Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu
patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 13.3 punkto dalies nuostata „išskyrus
atvejus, numatytus 15 punkte“ bei 15 punkto 1 pastraipos nuostatos prieštarauja Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatai ir laikė 13.3 punkto dalies
nuostatą „išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte“ bei 15 punkto 1 pastraipos nuostatas
panaikintomis, ir pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16
d. sprendimo Nr. 1-2068 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 15 punkto 2 pastraipos nuostatos
prieštarauja Reklamos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms ir laikė 15 punkto 2 pastraipos
nuostatas panaikintomis, panaikinti ir perduoti bylą šiose dalyse pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo.
Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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1.19. Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr.
T1-46 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra“ bei juo patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto
viešąja infrastruktūra nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 ir
127 straipsniams, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 daliai, 11
straipsnio 1 dalies 11 punktui, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams
Administracinė byla Nr. A442-1282/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01163-2011-8
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gegužės 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto, Dainiaus Raižio (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjui Lietuvos Respublikos Seimo nariui Valentinui Mazuroniui, pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Bauros atstovui advokatui Sauliui
Avižai, pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių Jurgio Razmos, Valentino Mazuronio, Eriko Tamašausko ir Algio Čapliko atstovui advokatui Justui Viliui, atsakovo Druskininkų savivaldybės atstovams Renaldui Viščiniui ir advokatui Ramūnui Kontrauskui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių Jurgio Razmos, Valentino Mazuronio, Eriko Tamašausko, Algio Čapliko ir Antano Bauros apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių Jurgio Razmos, Valentino Mazuronio,
Eriko Tamašausko, Algio Čapliko ir Antano Bauros pareiškimą atsakovui Druskininkų
savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai Lietuvos Respublikos Seimo nariai Jurgis Razma, Valentinas Mazuronis,
Erikas Tamašauskas, Algis Čaplikas ir Antanas Baura (toliau – ir pareiškėjai) pareiškimu (b. l. 1–11) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė pripažinti
Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T1-46 (toliau – ir Sprendimas) (b. l. 50) bei juo patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi
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Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra nuostatus (toliau – ir Nuostatai) (b. l. 51–56)
negaliojančiais, kaip prieštaraujančius Konstitucijos 29 ir 127 straipsniams bei teisinio
saugumo ir teisėtų lūkesčių principams, taip pat Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 daliai bei 11 straipsnio 1 dalies 11 punktui.
Pareiškėjai nurodė, kad Nuostatų 7 punktas numato, jog vietinės rinkliavos mokėtojai
yra apgyvendinimo paslaugų teikėjai. Pagal Nuostatų 11 ir 12 punktus, vietinė rinkliava
skaičiuojama nuo apgyvendinimo paslaugų gavėjams suteiktų nakvynių skaičiaus, o jos
dydis – 2 Lt už kiekvieną suteiktą nakvynę. Tokios nustatytos teisės normos yra neteisėtos. Pareiškėjai nurodė, kad vadovaujantis Konstitucijos 127 straipsniu, mokesčius, kitas
įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato įstatymai. Nagrinėjamu atveju Nuostatais buvo
nustatytas privalomas mokėjimas, kuris savo esme nėra rinkliava už tam tikras vietos
savivaldos institucijų ir įstaigų teikiamas paslaugas, o yra abstraktaus pobūdžio mokestis.
Tokio pobūdžio mokestis gali būti įvestas tik įstatymu, o ne savivaldybės tarybos sprendimu. Pareiškėjai nurodė, kad pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnį, rinkliava yra įmoka už
valstybės ir vietos savivaldos institucijų įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas. Taigi rinkliava yra atlygintino pobūdžio mokėjimas, todėl Nuostatais įvestą rinkliavą
būtų galima rinkti tik iš tų asmenų, kurie tiesiogiai naudojasi Druskininkų savivaldybės
viešąja infrastruktūra. Tačiau Nuostatuose nėra įvardinta, už kokias konkrečias paslaugas
bus renkamas mokestis. Sąvoka „už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra“ yra nepakankama ir netiksli. Kadangi Nuostatuose nenurodyti jokie konkretūs infrastruktūros objektai, minėta sąvoka turi apimti visus Druskininkuose esančius valstybei
ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius statinius, įrangą, šaligatvius, bendro naudojimo želdynus ir pan. Tačiau Nuostatuose vieninteliais rinkliavos mokėtojais įvardinti
apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kurie neturi jokio reikalo naudotis visais miesto šaligatviais ir keliais, administraciniais savivaldybės pastatais, daugiabučių namų kiemais ir pan.
Nuostatai vietinės rinkliavos mokėtojais įvardina vienintelę subjektų grupę – apgyvendinimo paslaugų teikėjus. Tokiu reguliavimu yra pažeidžiamas Konstitucijos 29 straipsnyje
įtvirtintas asmenų lygybės principas, nes nepagrindžiama, kodėl rinkliavą turi mokėti tik
apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir kodėl jos neturi mokėti jokios kitos ūkio subjektų
grupės (pvz., prekybininkai, viešojo maitinimo paslaugų teikėjai, asmenys, dirbantys pagal
verslo liudijimus, transporto sektoriaus įmonės). Dar labiau ūkio subjektų lygiateisiškumą pažeidžia tai, kad visi rinkliavos administravimo ir surinkimo kaštai tenka būtent jos
mokėtojams. Nuostatais rinkliava buvo nustatyta tik 2011 m. balandžio 29 d., t. y. prieš
pat kurorto vasaros sezono pradžią, kai visi juridiniai asmenys, Druskininkuose besiverčiantys apgyvendinimo paslaugų veikla, jau dažniausiai būna rezervavę vasarai kambarius
poilsiautojams ir nebegali didinti apgyvendinimo kainų, įskaičiuodami minėtą rinkliavą.
Tai pažeidžia šių juridinių asmenų teisėtus lūkesčius.
Atsakovas Druskininkų savivaldybė (toliau – ir atsakovas) ir trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracija (toliau – ir trečiasis suinteresuotas
asmuo) atsiliepimais (b. l. 38–49, 70–71) su pareiškimu nesutiko.
Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Rinkliavų įstatymas suteikia teisę savivaldybės tarybai nustatyti vietinę rinkliavą, ir ši teisė nagrinėjamu atveju
buvo tinkamai įgyvendinta. Nustatyta vietinė rinkliava jokiu būdu nėra pagal Mokesčių administravimo įstatymą administruojamas mokestis valstybei. Vietinė rinkliava yra
privalomas mokėjimas į savivaldybės biudžetą, turintis savarankišką statusą. Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2 straipsnio 9 dalį, kurortas yra įstatymo suteiktas
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statusas gyvenamajai vietovei, kurioje yra moksliškai ištirtų ir pripažintų gydomaisiais
gamtinių gydomųjų veiksnių bei išplėtota speciali infrastruktūra naudoti šiuos veiksnius
gydymo, sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms. Kurorto statusas yra siejamas su specialiais reikalavimais vietovės infrastruktūrai, kurios priežiūra ir plėtra yra viena iš svarbiausių savivaldybės, turinčios kurorto statusą, prerogatyvų. Akivaizdu, jog Druskininkuose veikiančių apgyvendinimo paslaugų teikėjų verslo pagrindas yra viešbučių vieta
– Druskininkų kurortas. Teikdami apgyvendinimo paslaugas būtent Druskininkų mieste,
apgyvendinimo paslaugų teikėjai gauna didelę naudą iš Druskininkų kurorto viešosios
infrastruktūros. Pasak atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens, pareiškėjai, teigdami, jog
vietinė rinkliava turi būti nustatyta už konkrečias paslaugas, nepagrįstai remiasi Rinkliavų
įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis valstybės rinkliavas. Vietinė rinkliava yra kitokio pobūdžio ir nustatoma ne už konkrečių paslaugų teikimą, o už naudojimąsi kurorto
viešąja infrastruktūra, todėl jos nustatymo atveju neturi būti identifikuojamas paslaugos
gavėjas, teikėjas ir paslaugos suteikimo faktas. Atsiliepime nurodoma, kad apgyvendinimo
paslaugų teikėjų, prekybininkų, viešojo maitinimo paslaugų teikėjų, asmenų, dirbančių
pagal verslo liudijimus, transporto sektoriaus įmonių veikla nėra identiška. Šie subjektai
yra skirtingose padėtyse, todėl nėra pagrindo teigti, kad jiems turi būti taikomas toks pat
teisinis reguliavimas. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Nuostatai
aiškiai numato, jog vietinės rinkliavos rinkimą administruoja ir apskaitą vykdo Druskininkų savivaldybės administracija, o vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja savivaldybės
kontrolės ir audito tarnyba. Nuostatai nenustato vietinės rinkliavos mokėtojams pareigos
administruoti ar rinkti vietinę rinkliavą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimu (b. l.
102–108) pareiškėjų pareiškimą atmetė, o Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T1-46 ir juo patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi
Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra nuostatus pripažino teisėtais.
Teismas nurodė, kad Nuostatais buvo nustatyta vietinė rinkliava už naudojimąsi
Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra. Šios rinkliavos mokėtojais nurodyti apgyvendinimo paslaugų teikėjai. Konstitucijos 127 straipsnis nustato, jog Lietuvos biudžetinę sistemą sudaro savarankiškas valstybės biudžetas, taip pat savarankiški savivaldybių
biudžetai; mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato įstatymai. Pasak pirmosios instancijos teismo, pareiškėjai nagrinėjamu atveju nepagrįstai savo poziciją dėl
Nuostatų prieštaravimo minėtam Konstitucijos straipsniui grindžia mokesčiams taikytinomis taisyklėmis. Konstitucijoje numatyta, kad savivaldybės sudaro ir tvirtina savo
biudžetus bei turi teisę įstatymo numatytose ribose nustatyti vietines rinkliavas. Taigi
biudžetų formavimas ir vietinių rinkliavų nustatymas yra savivaldybių prerogatyva. Vietinės rinkliavos nepatenka į Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje išdėstytą
mokesčių sąrašą. Todėl darytina išvada, kad Nuostatai ir juos patvirtinęs Sprendimas
neprieštarauja Konstitucijos 127 straipsniui.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjai nagrinėjamu atveju be pagrindo
remiasi ne vietinės rinkliavos, o valstybės rinkliavos sąvoka, pateikta Rinkliavų įstatymo
2 straipsnio 1 dalyje. Vietinės rinkliavos sąvoką nustato Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3
dalis, pagal kurią vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta priva262
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loma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo (toliau – ir LVAT) 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525471/2010 bei 2010 m. lapkričio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-1354/2010
išaiškinta, jog vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, o ne paslaugos gavimu; įstatymų leidėjas vietinės
rinkliavos dydžio nesieja su vietos savivaldos institucijų patiriamomis ekonominėmis sąnaudomis, nenustato, kam turi būti panaudojama vietinė rinkliava; vietine rinkliava nėra
siekiama atlyginti vietos savivaldos institucijų patirtas išlaidas. Taigi Nuostatai, kuriais
nustatyta vietinė rinkliava, ir juos patvirtinęs Sprendimas negali prieštarauti Rinkliavų
įstatymo 2 straipsnio 1 daliai. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčo dėl to, jog
Druskininkų miestui yra suteiktas kurorto statusas, nėra. Tuo tarpu kurorto statusas ir
viešoji kurorto infrastruktūra sukuria apgyvendinimo paslaugų teikėjams palankias sąlygas naudotis šia infrastruktūra. Įstatymų leidėjas būtent kurortų savivaldybėms Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktu suteikė teisę nustatyti vietinę rinkliavą už
naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai naudojasi
kurorto viešąja infrastruktūra, o savivaldybė neturi teikti kokių nors paslaugų apgyvendinimo paslaugų teikėjams. Vietinė rinkliava Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11
punkto prasme nėra įmoka už teikiamas paslaugas. Teismas nurodė, kad nėra pagrindo
daryti išvadą, jog Nuostatai ir juos patvirtinęs sprendimas prieštarauja Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktui. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog tam, kad
būtų konstatuotas lygiateisiškumo principo pažeidimas, turi būti nustatyti mažiausiai trys
elementai: 1) asmenys, esantys vienodose padėtyse; 2) skirtingas teisinis reguliavimas, taikomas vienodoje padėtyje esančių asmenų atžvilgiu; 3) pateisinimo skirtingam teisiniam
reguliavimui nebuvimas. Nuostatuose ir juos patvirtinusiame Sprendime vietinės rinkliavos mokėtojais nurodyti apgyvendinimo paslaugų teikėjai pagal savo veiklą yra skirtingoje padėtyje nei kiti pareiškėjų paminėti ūkio subjektai. Asmenims, esantiems skirtingose
padėtyse, negali būti taikomas vienodas teisinis reguliavimas, todėl atitinkamam reguliavimui nebūtinas ir pateisinimas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjai
ūkio subjektų lygiateisiškumo pažeidimu laiko ir tai, kad visi rinkliavos administravimo
ir surinkimo kaštai tenka mokėtojams. Toks pareiškėjų teiginys prieštarauja Nuostatuose
nustatytai vietinės rinkliavos administravimo ir apskaitos tvarkai, pagal kurią vietinės rinkliavos rinkimą administruoja ir apskaitą vykdo Druskininkų savivaldybės administracija.
Taigi pirmosios instancijos teismo sprendime konstatuota, kad pareiškėjų abejonės dėl
lygiateisiškumo principo pažeidimo nepasitvirtino.
Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjai nepateikė įrodymų,
prieš kiek laiko Druskininkų kurorte vyksta vietų rezervavimas ir koks skirtumas yra
tarp vasaros bei kitų sezonų. Bet koks laikas, nuo kurio įvedama vietinė rinkliava, ir bet
kokios rinkliavos gali sukelti nepasitenkinimą tų asmenų, kurie yra jų mokėtojai. Pareiškėjų teiginio, kad vietinės rinkliavos įvedimas vien jau dėl vasaros laiko prieštarauja
teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams, nepakanka atitinkamo norminio akto
neteisėtumui konstatuoti.
III.
Apeliaciniu skundu (b. l. 113–121) pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą,
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kuriuo jų pareiškimas būtų patenkintas.
Pareiškėjai nurodo, kad Konstitucinis Teismas 2000 m. kovo 15 d. nutarime yra
išaiškinęs, jog tokie esminiai mokesčio elementai, kaip mokesčio objektas, mokestinių
santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai (tarifai), mokėjimo terminai,
išimtys bei lengvatos turi būti nustatomi įstatymu. Atsakovo, kaip savivaldybės, biudžetas
priskirtinas prie Lietuvos biudžetinės sistemos, kurios formavimui mokamų mokesčių,
įmokų ir rinkliavų objektai, mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai ir tarifai, mokėjimo terminai ir išimtys gali būti nustatyti tik įstatymu. Dėl
šios priežasties pirmosios instancijos teismo išvada, kad Nuostatais ir juos patvirtinusiu
Sprendimu nustatyta vietinė rinkliava nelaikytina mokesčiu, o atsakovas turėjo teisę ją
nustatyti, yra nepagrįsta. Atsakovas šiuo atveju pažeidė Konstitucijos 127 straipsnį.
Pareiškėjai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A525-471/2010. Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla buvo dėl vietinės
rinkliavos už atliekų surinkimą, t. y. skiriasi nuo aptariamos bylos, todėl precedentinės galios nagrinėjamu atveju neturi. Pareiškėjai nurodo, kad jų pozicijos dėl vietinės rinkliavos
susiejimo su atlygintinumu už savivaldybės suteiktas paslaugas pagrįstumą patvirtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A16-1036/2006 ir 2004 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A1-933/204. Šiose nutartyse vietinė rinkliava ne tik siejama su atlygintinumu už savivaldybės suteikiamas paslaugas, bet ir nurodoma, kad ji gali būti renkama tik iš asmens, kuris
betarpiškai naudojasi savivaldybės suteikiama paslauga. Todėl atsakovas, įvesdamas vietinę rinkliavą už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra ir jos mokėtojais
paskirdamas apgyvendinimo paslaugų teikėjus, kurie patys nesinaudoja jokia Druskininkų kurorto viešąją infrastuktūra, pažeidė Rinkliavų įstatymo 11 straipsnį.
Pareiškėjai nurodo, kad atsakovas savo sprendimą apmokestinti būtent apgyvendinimo paslaugų teikėjus motyvavo tuo, jog būtent pastarieji gauna didžiausia naudą iš
sutvarkytos Druskininkų kurorto viešosios infrastruktūros. Tačiau iš tikrųjų tokią pat
ar net didesnę naudą iš sutvarkytos Druskininkų kurorto viešosios infrastruktūros ir
dėl to atvykstančių turistų gauna ir kiti paslaugų turistams teikėjai, t. y. kavinės, restoranai, grožio salonai, turizmo įmonės. Taigi, vertinant per naudos iš atvykstančių turistų
prizmę, nėra jokio skirtumo tarp Druskininkų savivaldybėje esančių apgyvendinimo
paslaugų teikėjų ir kitas paslaugas teikiančių verslininkų. Tokiu būdu apgyvendinimo
paslaugų teikėjams nagrinėjamu atveju nustatytas skirtingas teisinis reglamentavimas,
lyginant su kitais vienodoje padėtyje esančiais verslininkais, ir nėra visiškai jokio pateisinimo tokiam skirtingam reglamentavimui. Vadinasi, atsakovas, vietine rinkliava apmokestindamas išskirtinai tik apgyvendinimo paslaugų teikėjus, pažeidė Konstitucijoje
įtvirtintą asmenų lygybės principą.
Pareiškėjai nurodo, kad Druskininkų apgyvendinimo paslaugų teikėjai sudaro sutartis su turizmo agentūromis dėl turistų apgyvendinimo vasaros sezonui bei pradeda kambarių rezervaciją vasaros sezonui dar žiemą. 2011 m. balandžio 29 d., kai buvo
patvirtinti Nuostatai, visi apgyvendinimo paslaugų teikėjai jau buvo rezervavę beveik
visus kambarius visam vasaros sezonui, todėl nebegalėjo keisti apgyvendinimo kainų
ir buvo priversti vietinę rinkliavą mokėti patys. Be to, vienas mėnuo, kurį atsakovas
suteikė iki vietinės rinkliavos įsigaliojimo pradžios, buvo akivaizdžiai nepakankamas
tam, kad apgyvendinimo paslaugų teikėjai galėtų perplanuoti savo finansinius srautus.
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Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, siekdamas nustatyti, po kiek laiko nuo Nuostatų patvirtinimo turėjo įsigalioti vietinė rinkliava, privalėjo pagal analogiją vadovautis
Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisykle, pagal kurią
turi būti užtikrinama, kad mokesčių įstatymai, nustatantys naują mokestį, naują mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės
pakeičiantys apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principus, įsigaliotų ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo
jų paskelbimo dienos. Pareiškėjai nurodo, kad nagrinėjamu atveju vietinė rinkliava buvo
įvesta aiškiai pažeidžiant ja apmokestinamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų teisėtus
lūkesčius bei teisinio tikrumo principą.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 131–145) atsakovas prašo apeliacinį skundą
atmesti.
Atsakovas nurodo, kad vietinė rinkliava, priešingai negu valstybės rinkliava, nėra
įmoka už teikiamas paslaugas. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktas nenustato, kas gali ar turi būti rinkliavos už naudojimąsi viešąja kurorto infrastruktūra mokėtojai. Tuo tarpu apgyvendinimo paslaugų teikėjai yra rekreacinių išteklių, taip pat ir
viešosios kurorto infrastruktūros, naudotojai, todėl jie gali būti ir rinkliavos, numatytos
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punkte, mokėtojai. Atsakovas pažymi, kad
žodis ,,naudojimasis“ yra sangrąžinis daiktavardis, kilęs iš žodžio ,,naudoti“, kuris bendrinėje kalboje reiškia ,,patirti naudą“, ,,vartoti kaip priemonę, įrankį kam nors siekti“, ,,turėti, gauti naudą, pelnyti, laimėti“, ,,savintis svetimo darbo vaisius“. Teisės šaltiniuose turto
naudojimas apibrėžiamas, kaip naudingųjų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams
tenkinti. Taigi kurortų savivaldybių tarybos turi kompetenciją nustatyti vietines rinkliavas
fiziniams ir / ar juridiniams asmenims, kurie patiria naudą iš viešosios kurorto infrastruktūros ir / arba vartoja viešąją infrastruktūrą kaip priemonę, įrankį kam nors siekti, turi,
gauna naudą, pelnosi, laimi iš viešosios kurorto infrastruktūros, ir / arba savinasi viešosios
kurorto infrastruktūros vaisius. Atsakovas nurodo, kad vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 23 dalimi, 13 straipsnio 15 punktu, mokesčių sąvoka
neaprėpia vietinių rinkliavų, todėl pareiškėjai nepagrįstai vietinę rinkliavą įvardina kaip
mokestį. Druskininkų savivaldybė, priimdama sprendimą, veikė teisėtai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Rinkliavų įstatymo suteiktų teisių ribose. Savivaldybės
biudžeto formavimas ir vietinių rinkliavų nustatymas yra savivaldybės tarybos prerogatyva. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-471/2010. Šioje
nutartyje pateikti išaiškinimai dėl pagrindinių Rinkliavų įstatymo sąvokų yra reikšmingi
ir nagrinėjamai bylai. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjai, teigdami, jog vietinė rinkliava
turi būti nustatyta už konkrečias paslaugas, nepagrįstai remiasi Rinkliavų įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis valstybės rinkliavas. Vietinė rinkliava yra nustatoma ne už
konkrečių paslaugų teikimą, o už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-1354/2010; 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010;
2008 m. liepos 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008; 2005 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1574/2005). Pareiškėjų nurodomų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 15 d. nutarties administracinėje
byloje Nr. A16-1036/2006 ir 2004 m. gruodžio 28 d. nutarties administracinėje byloje Nr.
A1-933/2004 precedentinė galia buvo paneigta Lietuvos vyriausiojo administracinio teis265
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mo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A662-1354/2010. Pasak
atsakovo, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nesuabejojo
Sprendimo ir Nuostatų atitiktimi Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 daliai, kaip nepagrįstai
teigia apeliantai, todėl neturėjo jokio pagrindo išeiti iš apeliantų skunde suformuotų administracinio ginčo ribų. Apeliantai apskritai nenurodo jokių argumentų, kodėl Sprendimas
ir / arba Nuostatai galėtų būti pripažinti prieštaraujančiais Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio
3 daliai. Atsakovas nurodo, kad apgyvendinimo paslaugų teikėjai, prekybininkai, viešojo
maitinimo paslaugų teikėjai, asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus, transporto sektoriaus įmonės pagal savo veiklą yra skirtingose padėtyse, todėl jiems neturi būti taikomas
toks pat teisinis reguliavimas. Apgyvendinimo paslauga yra savarankiška, už užmokestį
atliekama ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos tenkinti nakvynės ir higienos poreikius (Turizmo įstatymo 2 str. 1 d.). Kurortai priskiriami rekreaciniams ištekliams, o jų
naudotojais gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys, teikiantys poilsio, sveikatinimo, sveikatingumo, reabilitacines ar kitas turizmo paslaugas (Turizmo įstatymo 19 str. 2 d. 4 p., 3
d.). Taigi įstatymo galios teisės normos patvirtina, kad apgyvendinimo paslaugų teikėjai
gali būti ir yra rekreacinių išteklių inter alia viešosios kurorto infrastruktūros naudotojai.
Todėl apgyvendinimo paslaugų teikėjai yra specialiai teisės normomis išskirta ir ex lege
diferencijuotai reguliuojama grupė subjektų, naudojančių viešąją kurorto infrastruktūrą,
o dėl to galinčių būti rinkliavos mokėtojais pagal Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies
11 punktą. Diskriminacija ar privilegijomis nelaikytinas toks diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai jis taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu taip siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų. Atsakovas nurodo,
kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjai nepateikė įrodymų
dėl to, prieš kiek laiko Druskininkų kurorte vyksta vietų rezervavimas ir koks skirtumas
yra tarp vasaros ir kitų sezonų. Kadangi mokesčių sąvoka neapima vietinių rinkliavų, todėl
teismas šiuo atveju neturėjo vadovautis ir Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio
3 dalimi, taikytina mokesčiams. Be to, Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 3
dalis nustato draudžiančiąją specialiąją normą, kuri plečiamai neaiškintina ir netaikytina
pagal analogiją. Atsakovas nurodo, kad nustatydamas rinkliavos įsigaliojimo terminą, jis
įgyvendino įstatymo nustatytą diskrecijos teisę įvesti rinkliavas. Ši diskrecijos teisė apima
teisę nuspręsti ne tik dėl rinkliavos objekto, dydžio, mokėtojo, bet ir dėl rinkliavos įvedimo
momento.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje pareiškėjai prašo ištirti Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-46 „Dėl vietinės
rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra“ bei juo patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra
nuostatų teisėtumą.
Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-46 nustatyta vietinė rinkliava už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra (nuo
2011 m. birželio 1 d.); patvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto
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viešąja infrastruktūra nuostatai; nustatytos vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra lengvatos; nustatyta, kad vietinė rinkliava už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra grąžinama, kai sumokėta daugiau nei
nurodyta vietinės rinkliavos deklaracijoje arba neteisingai apskaičiuota, arba neteisėtai
išieškota vietinė rinkliava. Šiuo Sprendimu patvirtintuose Nuostatuose įtvirtintos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai, nustatytas vietinės rinkliavos dydis, jos skaičiavimo ir mokėjimo tvarka, išieškojimo tvarka, apskaita, kontrolė, vietinės rinkliavos permokos grąžinimo tvarka, vietinės rinkliavos mokėtojo teisės, pareigos ir atsakomybė, kitos nuostatos.
Minėtus norminius administracinius aktus pareiškėjai ginčija tuo požiūriu, kad jie
prieštarauja Konstitucijos 29 ir 127 straipsniams, Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 daliai bei 11 straipsnio 1 dalies 11 punktui, taip pat neatitinka teisinio saugumo ir teisėtų
lūkesčių principų reikalavimų.
V.
Byloje kvestionuojami vietos savivaldos institucijos (savivaldybės tarybos) priimti
norminiai administraciniai aktai, nustatantys vietinę rinkliavą, galiojančią atitinkamos
savivaldybės (Druskininkų) teritorijoje. Taigi ginčas byloje kilo iš vietos savivaldos teisinių santykių, susijusių su vietinių rinkliavų reglamentavimo sritimi. Pažymėtina, kad
išplėstinė teisėjų kolegija, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymas (3 str. 2 d.), nevertins ginčijamų administracinių aktų politinio ar
ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustatys, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas
įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos.
Įgyvendinant Konstitucijos laiduojamą savivaldos teisę, susiklosto ypatingi teisiniai
santykiai. Šių santykių srityje, viena vertus, savivaldybės turi sprendimų priėmimo laisvę ir savarankiškumą, kita vertus, savivaldybės privalo veikti neperžengdamos įstatyme
nustatytų kompetencijos ribų. Konstitucijos 120 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės
pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai.
Įstatymais nustatant savivaldybių funkcijas ir kompetenciją, realizuojamas konstitucinis
savivaldybių ir valstybės interesų derinimo principas. Tačiau, kaip yra nurodęs Konstitucinis Teismas 2000 m. birželio 23 d. nutarime, 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 ir įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos. Pati savivaldos
teisinė prigimtis suponuoja tai, kad savivaldybės savo funkcijas turi vykdyti atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir aplinkybes, tačiau visais atvejais jos privalo laikytis Konstitucijos
ir įstatymų (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas).
Reikalavimas savivaldybių laisvę ir savarankiškumą įgyvendinti nepažeidžiant įstatymo nustatytų ribų taikomas ir realizuojant savivaldybių fiskalinę kompetenciją. Nors
Lietuvoje egzistuoja vieninga, bendra įstatymais paremta valstybinė mokesčių sistema,
savivaldybės šioje srityje taip pat turi tam tikrus Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus. Konstitucijoje laiduojamas savivaldybių biudžetų savarankiškumas, įstatymuose įtvirtinamos kitos savivaldybių mokestinės kompetencijos galios, Konstitucija (121
str. 2 d.) ir įstatymai suteikia teisę savivaldybių taryboms nustatyti vietines rinkliavas.
Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktą vietinių rinkliavų nustatymas
yra savarankiškoji (Konstitucijos ir įstatymų nustatyta (priskirta) savivaldybių funkcija.
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Konstitucinis Teismas yra pripažinęs, kad savivaldybių tarybų teisė įstatymo nustatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas yra išimtinė savivaldybių tarybų konstitucinė kompetencija (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad pagal Europos vietos savivaldos chartijos, kuri buvo ratifikuota 1999 m. gegužės 25 d. įstatymu Nr. VIII-1197, 4 straipsnio 2 dalį, vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi visišką laisvę vykdyti
veiklą, susijusią su klausimais, kurie nėra išbraukti iš jų kompetencijos ar priskirti kitiems
valdymo organams. Europos vietos savivaldos chartijos 9 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta,
kad vietinės valdžios organai bent dalį finansinių išteklių turėtų gauti iš vietos mokesčių
ir rinkliavos, kurių dydį jie nustato patys; finansų sistema, kuria grindžiami vietiniams
valdžios organams prieinami finansiniai ištekliai, turėtų būti pakankamai įvairi ir lanksti,
kad leistų jiems neatsilikti nuo jų uždavinių įgyvendinimo kaštų realaus kilimo.
VI.
Vietinių rinkliavų nustatymą ir kitus su tuo susijusius teisinius santykius (rinkliavų
rinkimą, kontrolę ir kt.) ordinarinio įstatymo lygmeniu reglamentuoja Rinkliavų įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos
sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų
įstatyme pateikiamas baigtinis vietinių rinkliavų objektų sąrašas. Jame be kitų rinkliavų
įtvirtinta ir tai, kad vietinės rinkliavos gali būti nustatytos ir imamos už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, viešąja infrastruktūra (viešoji kurorto ar kurortinės teritorijos infrastruktūra – valstybei ar savivaldybei
nuosavybės teise priklausantys statiniai, įranga ir bendro naudojimo želdynai, sudarantys visuomenei galimybę naudoti kurorte esančius gamtinius išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms) (toliau – ir vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja
infrastruktūra) (Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 11 p.).
Sisteminė Rinkliavų įstatymo, be kita ko, jo nuostatų, įtvirtinančių, kad savivaldybės
taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą, tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus,
nustato lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams, nustato vietinės rinkliavos grąžinimo
atvejus (12 str.), vietinės rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose (13
str.), analizė leidžia tvirtinti, kad vietinių rinkliavų nustatymo, rinkimo, administravimo ir kontrolės teisiniai santykiai įstatymo lygmeniu reglamentuojami glaustai, didesnę
vietinių rinkliavų reglamentavimo laisvės ir savarankiškumo dalį paliekant pačių savivaldybių kompetencijai. Todėl darytina išvada, kad savivaldybės, šioje srityje priimdamos sprendimus, turi gana plačią diskreciją. Kita vertus, plati savivaldybių diskrecija
įvedant vietinę rinkliavą nereiškia, kad savivaldybės turi teisę nukrypti nuo konkrečios
vietinės rinkliavos esmės ir įstatymuose numatytų teisinio reguliavimo ribų, konkrečiu
atveju – aktualių teisės principų.
VII.
Pareiškėjai atsakovo Sprendimą, kuriuo nustatyta vietinė rinkliava už naudojimąsi
kurorto (Druskininkams pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir
jų ribų įstatymo 3 straipsnio 8 dalį suteiktas kurorto statusas) viešąja infrastruktūra, ir juo
patvirtintus šios rinkliavos Nuostatus atitikties aukštesnės galios teisės aktams požiūriu
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ginčija, be kita ko, tuo pagrindu, kad Sprendimu faktiškai buvo įvesta ne vietinė rinkliava,
o privalomasis mokėjimas. Pasak pareiškėjų, ginčijama vietinė rinkliava neturi privalomo
vietinės rinkliavos elemento – atlygintinumo už paslaugas, kaip nurodyta Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiančioje valstybės rinkliavos sąvoką. Išplėstinė teisėjų
kolegija pažymi, kad, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, vietinė rinkliava ir valstybės rinkliava Rinkliavų įstatyme apibrėžiamos kaip dvi skirtingos teisinės
kategorijos, turinčios skirtingą teisinį turinį ir reikšmę. Todėl pareiškėjų aiškinimas, kad
Sprendimu nustatyta vietinė rinkliava neatitinka Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintos valstybės rinkliavos požymių, negali būti laikomas pagrįstu.
Administracinės jurisprudencijos nuostatos (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1574/2005,
2006 m. rugsėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-1276/2006, 2008 m. liepos 18
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008, Administracinė jurisprudencija
Nr. 15, 2008, 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1354/2010,
Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010) leidžia teigti, kad vietinė rinkliava nėra
privalomai siejama su atlygiu už suteiktas paslaugas, atlygintinumas už suteiktas paslaugas nėra būtinas vietinės rinkliavos požymis, todėl pareiškėjų nurodomas šio požymio
nebuvimas byloje ginčijamoje vietinėje rinkliavoje (vietinėje rinkliavoje už naudojimąsi
kurorto viešąja infrastruktūra) neturi teisinės reikšmės sprendžiant Sprendimu nustatytos vietinės rinkliavos požymių atitiktį Rinkliavų įstatymo įtvirtintai vietinės rinkliavos
sampratai. Iš Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje pateiktos vietinės rinkliavos sąvokos (vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka,
galiojanti tos savivaldybės teritorijoje) turinio matyti, kad ji apibrėžiama labai plačiai,
t. y. kaip bendro pobūdžio mokėjimas, nekonkretizuojant, ar tai mokėjimas už savivaldybės suteiktas paslaugas, atliktus veiksmus, ar už savivaldybės suteiktą teisę atlikti tam
tikrus veiksmus (teisę jų neatlikti). Todėl konkreti savivaldybės tarybos nustatyta įmoka
vertintina tuo aspektu, ar ji pagal savo esmę ir turinį atitinka konkrečią vietinę rinkliavą,
įtvirtintą Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1–11 punktuose.
VIII.
Iš pareiškėjų pareiškimo ir apeliacinio skundo argumentų matyti, kad jiems abejonių
sukėlė tai, kad pagal Sprendimą bei juo patvirtintus Nuostatus vieninteliai aptariamos
rinkliavos mokėtojai yra apgyvendinimo paslaugų teikėjai, t. y. pareiškėjai nesutinka su
ginčijamų administracinių aktų nuostata, kurioje įtvirtinta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra apgyvendinimo paslaugų teikėjai. Iš tiesų, Nuostatų 7 punkte nurodyta, kad
vietinės rinkliavos mokėtojas – apgyvendinimo paslaugos teikėjas. Pagal šių Nuostatų 6
punktą, apgyvendinimo paslaugos teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo paslaugas. Atitinkamai įtvirtinta, kad viešbučio tipo
apgyvendinimo paslaugos – tai apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia viešbučiai, moteliai, svečių namai; specialaus apgyvendinimo paslaugos – tai apgyvendinimo paslaugos,
kurias teikia kurorto sanatorijos, kurorto reabilitacijos centrai, kempingai, turizmo centrai,
poilsio namai, jaunimo nakvynės namai, fiziniai asmenys, įsigiję verslo liudijimus (teikia
paslaugas, įeinančias į EVRK klases 55.20; 55.30; 55.90) ar užregistravę individualią veiklą,
bei kiti specialaus apgyvendinimo paslaugų teikėjai. Taigi matyti, kad ginčijama vietine
rinkliava yra apmokestinta (plačiąja prasme) konkreti Nuostatuose apibrėžta subjektų
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grupė – apgyvendinimo paslaugų teikėjai. Rinkliavų įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad
rinkliavas moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką. Tai, kad įstatymų
leidėjas nedetalizuoja rinkliavų subjekto požymių, reiškia, kad įstatymas palieka plačią
pasirinkimo laisvę savivaldybių taryboms pačioms nustatyti konkrečius asmenis (asmenų
grupes), kuriems tenka prievolė mokėti vietinę rinkliavą. Todėl šiuo atveju Sprendimu ir
Nuostatais numatyto teisinio reguliavimo, susijusio su ginčijamos vietinės rinkliavos mokėtojo nustatymu, vertinimas teisėtumo požiūriu neatsiejamas ir nuo ginčijamos vietinės
rinkliavos objekto (už ką nustatyta vietinė rinkliava) analizės ir įvertinimo atitikties Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktui prasme. Vertinant konkretų mokėjimą,
turi būti atsižvelgiama ne į teisės akte nurodytą mokėjimo pavadinimą, o į tokio mokėjimo turinį, šio mokėjimo objekto esmę. Todėl turi būti atsakoma į klausimą, ar objektas, už
kurį nagrinėjamu atveju buvo apmokestinti (plačiąja prasme) apgyvendinimo paslaugų
teikėjai, atitinka Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtintos vietinės
rinkliavos objekto – naudojimosi kurorto infrastruktūra – požymius. Būtent Rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje pateiktame sąraše nurodyti vietinės rinkliavos objektai,
išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, yra tas juridinis pagrindas, kuris nustato gan plačios
savivaldybių tarybų teisės nustatyti vietines rinkliavas įgyvendinimo ribas. Atsižvelgiant į
tai, kad Rinkliavų įstatymo 11 straipsnyje pateikiamas baigtinis ir imperatyviai apibrėžtas
objektų, už kuriuos gali būti nustatoma vietinė rinkliava, sąrašas, į šį sąrašą pagal savo
esmę ir turinį nepatenkanti konkreti vietinė rinkliava ir ją nustatantys administraciniai
aktai turėtų būti pripažinti prieštaraujantys aukštesnės galios teisės aktui – minėtam Rinkliavų įstatymui.
Nustatant, ar Nuostatuose įtvirtintas teisinis reguliavimas atitinka Rinkliavų įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatytą teisinį reguliavimą vietinės rinkliavos objekto
prasme, pažymėtina, kad minėtame punkte nurodytas vietinės rinkliavos objektas – naudojimasis kurorto viešąja infrastruktūra – įstatyme nėra detalizuojamas, išskyrus tai, kad
nurodoma, kas yra viešoji kurorto arba kurortinės teritorijos infrastruktūra (tai valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, įranga ir bendro naudojimo
želdynai, sudarantys visuomenei galimybę naudoti kurorte esančius gamtinius išteklius
sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms). Lingvistiškai aiškinant sąvoką „naudojimasis“
pažymėtina, kad pagal Lietuvių kalbos žodyną (Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–
2002): elektroninis variantas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 – www.lkz.lt) žodis
„naudoti“ turi tokias reikšmes: 1) vartoti ką patiriant naudą; 2) imtis ko, vartoti ką kaip
priemonę, įrankį kokiam nors tikslui; 3) turėti, gauti naudą, pelnyti, laimėti; 4) savintis
svetimo darbo vaisius, eksploatuoti. Taigi naudojimasis kurorto viešąja infrastruktūra aprėpia ne tik tokios infrastruktūros tiesioginį ir betarpišką naudojimą, tačiau ir netiesioginį
naudojimąsi ja, kuris, be kita ko, gali pasireikšti šios infrastruktūros naudingųjų savybių
nulemtu naudos gavimu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog kituose teisės aktuose bei teismų
praktikoje pateikiama tam tikro turto naudojimo samprata taip pat nepaneigia išdėstytų argumentų. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis turto naudojimą apibrėžia
kaip naudingųjų turto savybių taikymą naudotojo poreikiams tenkinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad naudoti reiškia eksploatuoti, vartoti ar kitaip gauti
naudą iš daikto naudingųjų savybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29
d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2010). Išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą,
kad Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatytas vietinės rinkliavos
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objektas – naudojimasis kurorto viešąja infrastruktūra – aiškintinas ir kaip naudos gavimas iš tokios infrastruktūros, o ne tik kaip tiesioginis naudojimasis paminėtoje normoje
nurodytais viešosios infrastruktūros elementais.
Kaip jau minėta, siekiant įvertinti, ar ginčijamas Sprendimas bei Nuostatai neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktui, būtina nustatyti, ar objektas, už kurį nagrinėjamu atveju buvo apmokestinti (plačiąja prasme) apgyvendinimo
paslaugų teikėjai, atitinka Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtintos
vietinės rinkliavos objekto – naudojimosi kurorto viešąja infrastruktūra – požymius. Tai
yra, turi būti įvertinta, ar apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kurie ginčijamuose Nuostatuose yra numatyti kaip vietinės rinkliavos mokėtojai, naudojasi Druskininkų kurorto
viešąja infrastruktūra Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punkto prasme ir ar
šiuo pagrindu jiems galėjo būti nustatyta prievolė mokėti aptariamą vietinę rinkliavą.
Pareiškėjų nuomone, apgyvendinimo paslaugų teikėjai, t. y. asmenys, teikiantys viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo paslaugas, patys nesinaudoja jokia Druskininkų
kurorto viešąja infrastruktūra, ir būtent todėl atsakovas, Sprendimu bei Nuostatais įvesdamas aptariamą vietinę rinkliavą, pažeidė Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11
punktą. Išplėstinė teisėjų kolegija su tokia pareiškėjų pozicija nesutinka.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju galima daryti išvadą,
kad apgyvendinimo paslaugų teikėjai, patys teikdami paslaugas Druskininkų kurorte
ir gaudami iš to pajamas, naudojasi kurorto viešąja infrastruktūra. Vietinės rinkliavos
mokėjimo paskirtis Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punkto prasme yra
privaloma įmoka už naudojimąsi viešąja infrastruktūra, o ne už teikiamas paslaugas.
Teikdami apgyvendinimo paslaugas Druskininkų mieste, apgyvendinimo paslaugų teikėjai neabejotinai gauna tam tikrą naudą iš Druskininkų kurorto viešosios infrastruktūros, kadangi kurorto infrastruktūros kokybė neabejotinai lemia ir pageidaujančiųjų
gauti apgyvendinimo paslaugas Druskininkų mieste skaičių. Todėl, išplėstinės teisėjų
kolegijos nuomone, nėra pagrindo teigti, kad jiems prievolė mokėti rinkliavą, remiantis
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktu, nustatyta neteisėtai.
Be to, kaip atsiliepime į apeliacinį skundą pažymi ir atsakovas, Rinkliavų įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 11 punkte nėra reglamentuota, kas yra, gali ar privalo būti rinkliavos
už naudojimąsi viešąja kurorto infrastruktūra mokėtojai. Tai suponuoja, kad savivaldybės
taryba disponuoja tam tikra diskrecijos teise nustatyti tiek vietinės rinkliavos dydį, tiek tokios rinkliavos mokėtojus. Kaip numato Rinkliavų įstatymo 3 straipsnis, rinkliavas moka
fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo
teigti, kad savivaldybės taryba, vietinės rinkliavos mokėtoju nustatydama būtent apgyvendinimo paslaugų teikėjus, veikė neteisėtai ir viršijo savo diskrecijos ribas.
Pareiškėjai taip pat teigia, kad Sprendimas ir Nuostatai prieštarauja visų asmenų lygybės prieš įstatymą principui, Konstitucijos 29 straipsniui, kuris įtvirtina, jog įstatymui,
teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Jų nuomone, dėl sutvarkytos Druskininkų kurorto viešosios infrastruktūros atvykstančių turistų
atžvilgiu apgyvendinimo paslaugų teikėjai yra vienodoje padėtyje su kavinių, restoranų,
grožio salonų, turizmo ar kitų panašių paslaugų teikėjais, tačiau vietinės rinkliavos mokėtojais nustatyti tik apgyvendinimo paslaugų teikėjai. Išplėstinė teisėjų kolegija, viena
vertus, sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog toks apgyvendinimo
paslaugų teikėjų išskyrimas nėra diskriminacinis ir nepažeidžia ūkio subjektų lygiateisiškumo jau vien dėl to, kad apgyvendinimo paslaugų teikėjai yra skirtingoje padėtyje
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nei kiti pareiškėjo minimi ūkio subjektai. Tai reiškia, kad nėra vieno iš elementų, būtinų
lygiateisiškumo principo pažeidimui nustatyti, t. y. skirtingai traktuojamų asmenų padėties vienodumo. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, apgyvendinimo paslaugų teikėjų
skirtingą padėtį pirmiausia lemia jų verslo specifiškumas, nes apgyvendinimo paslaugos
yra esminės, siekiant plėtoti poilsio, turizmo, sveikatinimo ir kitas panašias paslaugas
kurorte, pritraukti turistus. Taigi būtent apgyvendinimo paslaugų teikėjai daugiausiai
naudojasi sutvarkyta kurorto viešąja infrastruktūra, nes gauna iš jos aiškiausiai identifikuojamą, betarpišką naudą. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai šiuo požiūriu išskirtini
kaip specifinės struktūros, kurių verslui infrastruktūros išplėtojimas daro itin didelę įtaką. Kiti ūkio subjektai naudą iš viešosios infrastruktūros gali gauti atsitiktinai, iš esmės
vien dėl to, kad dėl apgyvendinimo paslaugų teikėjų veiklos kurorte į jį gali atvykti ir
jame daugiau laiko praleisti užsienio ar vietiniai turistai. Taip pat pabrėžtina, jog, kaip
jau minėta, savivaldybės disponuoja plačia diskrecijos teise nustatyti vietines rinkliavas.
Tai darant, be kita ko, gali būti atsižvelgiama ir į vietinės rinkliavos surinkimo administravimo paprastumo, ekonomiškumo aspektus. Be to, finansų teisėje nėra neįprastas
lengvatų ar apmokestinimo išimčių nustatymas, pvz., siekiant įgyvendinti atitinkamos
ekonominės politikos tikslus. Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta pirmiau, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas ir šiuo atveju nei nustatydamas prievolę mokėti
vietinę rinkliavą, nei numatydamas jos mastą bei rinkliavos mokėtojus, įstatymuose ar
kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų nepažeidė. Savivaldybės tarybos sprendimas vietinės rinkliavos mokėtoju apibrėžti apgyvendinimo paslaugų teikėją, kaip specifinį subjektą turizmo verslo požiūriu, vertintinas kaip šiuo konkrečiu atveju leistinas ir
teisėtas pasinaudojimas savo diskrecijos teise savo nuožiūra reguliuoti su vietos savivalda susijusius teisinius santykius.
Pareiškėjams abejonių sukėlė ir tai, ar Sprendimas ir Nuostatai neprieštarauja Konstitucijos 127 straipsniui, kuris nustato, kad Lietuvos biudžetinę sistemą sudaro savarankiškas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, taip pat savarankiški vietos savivaldybių biudžetai. Mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato Lietuvos
Respublikos įstatymai. Išplėstinė teisėjų kolegija visiškai pritaria pirmosios instancijos
teismo motyvams, jog pareiškėjai savo argumentus dėl Sprendimo ir Nuostatų atitikties
šiam Konstitucijos straipsniui grindžia ne vietinių rinkliavų, bet mokesčių nustatymui
taikytinomis taisyklėmis. Kaip teisingai pabrėžė pirmosios instancijos teismas, būtent
Konstitucijoje (Konstitucijos 121 str.) ir yra įtvirtinta, kad savivaldybės sudaro ir tvirtina savo biudžetą, o savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka
nustatyti vietines rinkliavas. Biudžeto formavimas ir vietinių rinkliavų nustatymas yra
savivaldybių prerogatyva, šioje srityje, kaip jau minėta, savivaldybės turi gana plačią
diskreciją, kuri ribojama tik imperatyvių Konstitucijos ir įstatymų reikalavimų. Be to,
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalis, įtvirtinanti baigtinį savivaldybės teritorijoje
galimų rinkti vietinių rinkliavų sąrašą, numato, jog teisę jas nustatyti turi būtent savivaldybės taryba. To paties įstatymo 12 straipsnis, reguliuojantis vietinių rinkliavų nustatymą, numato, jog savivaldybės taryba būtent savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą,
tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, nustato lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams
bei nustato vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra jokio pagrindo pritarti pareiškėjų
argumentams, jog rinkliava už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra
įvesta neįgalioto asmens. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Druskininkų savivaldy272
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bė, įvesdama paminėtą rinkliavą, neviršijo jai teisės aktais suteiktų įgaliojimų.
Pareiškėjai nagrinėjamoje byloje taip pat kelia klausimą dėl ginčijamų Sprendimo ir
Nuostatų atitikties teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, šiuo aspektu pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad bet
koks laikas, nuo kurio įvedama vietinė rinkliava ar bet kokie kiti privalomieji mokėjimai,
gali sukelti nepasitenkinimą tų asmenų, kurie yra tų rinkliavų ar mokesčių mokėtojai.
Šiuo atveju, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, byloje nėra nustatyta aplinkybių, neginčijamai leidžiančių teigti, kad buvo pažeisti teisinio tikrumo ar teisėtų lūkesčių principai.
Vien tai, kad savivaldybės tarybai teisės aktuose yra numatyta teisė nustatyti tam tikrą
vietinę rinkliavą, suponuoja, jog potencialūs tokios vietinės rinkliavos mokėtojai negali
turėti teisėto lūkesčio ir pagrįstai tikėtis, kad tokia vietinė rinkliava nebus įvesta. Išplėstinė
teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad vien teiginio, jog vietinės
rinkliavos įvedimas dėl vasaros laiko prieštarauja teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams, nepakanka, o pareiškėjai jokių išsamių įrodymų, kaip ir kokie konkretūs teisėti
lūkesčiai buvo pažeisti, nepateikė. Be to, apeliaciniame skunde pareiškėjai, pateikdami argumentus dėl paminėtų principų pažeidimo, remiasi Mokesčių administravimo įstatymu,
kuris ginčo teisiniams santykiams šioje byloje tiesiogiai netaikytinas. Kaip jau minėta, vietinių rinkliavų nustatymą ir kitus su tuo susijusius teisinius santykius ordinarinio įstatymo
lygmeniu reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio nuostatomis teismas šioje byloje ir vadovaujasi. Šiame įstatyme nenustatyti jokie terminai naujoms vietinėms rinkliavoms ir jų
dydžiams įsigalioti. Todėl nors iš tiesų siektina, kad mokesčiai ar kiti privalomi mokėjimai
įsigaliotų tik praėjus protingam laiko tarpui nuo jų patvirtinimo, tačiau atsižvelgiant į tai,
kad nagrinėjamu atveju nuo ginčijamos rinkliavos patvirtinimo iki jos įsigaliojimo praėjo
šiek tiek daugiau kaip vienas mėnuo, išplėstinė teisėjų kolegija, nesant aiškaus įstatyminio
reguliavimo šiuo klausimu Rinkliavų įstatyme, neturi pakankamo pagrindo vertinti šio
termino kaip akivaizdžiai neprotingo.
Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimas
Nr. T1-46 bei juo patvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto
viešąja infrastruktūra nuostatai neprieštarauja nei Konstitucijos 29 ir 127 straipsniams
bei Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 straipsnio 11 punktui, nei teisinio tikrumo ir
teisėtų lūkesčių principams. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos
teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti nėra pagrindo. Todėl pareiškėjų apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliekant
nepakeistą.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1
punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių Jurgio Razmos, Valentino Mazuronio,
Eriko Tamašausko, Algio Čapliko ir Antano Bauros apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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1.20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu
Nr. T-214 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 11 punkto ta
apimtimi, kuria jis nenumato jokios galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą
mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, atitikties Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui
Administracinė byla Nr. A143-1592/2012
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00205-2011-5
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. birželio 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir
Dalios Višinskienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo atstovui Romualdui Paulauskui,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Virgilijui Kaupui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011
m. birželio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės „Refasta“ prašymą atsakovui Alytaus miesto savivaldybės tarybai, trečiajam
suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
(toliau – ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“) skundą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Refasta“ (toliau – ir UAB „Refasta“) dėl nesumokėtos vietinės
rinkliavos ir procesinių palūkanų priteisimo. Kauno apygardos administracinio teismo
2011 m. gegužės 23 d. nutartimi administracinė byla buvo sustabdyta, UAB „Refasta“
pateikus prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (b. l. 2, 3).
Pareiškėjas UAB „Refasta“ (toliau – ir pareiškėjas) prašymu (b. l. 7–10) prašė ištirti,
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ar atsakovo Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas) 2008 m. lapkričio
27 d. sprendimu Nr. T-214 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų (toliau
– ir Nuostatai) 11 punktas ir šių nuostatų priedas Vietinės rinkliavos dydžio Alytaus
miesto savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams
lentelė (toliau – ir Priedas) neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 3 punktui, ir nustačius, kad prieštarauja, jį panaikinti.
Pareiškėjas nurodė, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3
punkte įtvirtintas proporcingumo principas reikalauja, jog administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės atitiktų būtinus ir pagrįstus administravimo
tikslus. Pažymėjo, kad Nuostatų 11 punktas, numatantis, kad vietinės rinkliavos dydis
nustatomas litais už 100 m2 nekilnojamojo turto plotą, t. y. vietinės rinkliavos dydžių
nustatymą susiejantis su valdomo nekilnojamojo turto kiekiu ar plotu, pažeidžia proporcingumo principą. Teigė, jog tam, kad nebūtų pažeistos jo teisės, kaip paslaugos gavėjui, turi būti suteikta galimybė rinktis, ar mokėti už komunalinių atliekų surinkimo ir
tvarkymo paslaugas pagal nekilnojamojo turto bendrą plotą, ar už komunalinių atliekų
tvarkymą dydį apskaičiuojant pagal galintį susidaryti atliekų kiekį.
Atsakovas atsiliepimu į prašymą (b. l. 38–39) prašė atmesti prašymą.
Atsakovas nurodė, kad komunalinių atliekų tvarkymas pagal Atliekų tvarkymo įstatymą ir Vietos savivaldos įstatymą yra savivaldybės prerogatyva ir funkcija. Tvirtino, jog
Alytaus miesto savivaldybės tarybos pasirinktas rinkliavos dydžio apskaičiavimo būdas
iš esmės sudaro galimybę administruoti šią rinkliavą optimaliais kaštais ir pakankamai
tiksliai apskaičiuoti atliekų tvarkymo išlaidas. Teigė, kad Nuostatų 11 punkte įtvirtintas
vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas – litais už sąlyginį 100 m2 patalpų ploto – buvo
pasirinktas nepažeidžiant jokių teisės aktų reikalavimų.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
(toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) atsiliepimu į prašymą (b. l. 46–50) prašė
atmesti prašymą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad prieš Alytaus miesto savivaldybės tarybai
patvirtinant Alytaus miesto vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą skaičiavimo tvarką pagal būsto dydį, buvo nustatyta, jog tiksliai nustatyti rinkliavos dydį pagal
susidariusį atliekų kiekį neįmanoma. Teigė, kad tiek Atliekų tvarkymo įstatymas, tiek Europos Sąjungos teisės aktai nedraudžia nustatyti vietinę rinkliavą, jos dydį susiejant su nekilnojamojo turto turėjimu ar naudojimu, todėl Nuostatų 11 punktas negali būti laikomas
prieštaraujančiu Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 16 d. sprendimu (b. l. 98–
101) pripažino, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-214 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 11 punktas ta apimtimi,
kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d.
įstatymo Nr. X-736 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Nurodė, jog sprendimui
įsiteisėjus, paskelbti jį „Valstybės žiniose“ bei dienraštyje „Alytaus naujienos“.
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Teismas, spręsdamas dėl prašomo ištirti teisės akto norminio pobūdžio, vadovavosi
Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalimi, Administracinių bylų teisenos
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2003 m. kovo 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A5-63/2003. Nurodė,
kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-214
patvirtinti Nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos apskaičiavimą, vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, vietinės rinkliavos mokėjimą, apskaitą. Nuostatuose
įtvirtinti bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Nuostatai laikytini norminiu
teisės aktu, kadangi atitinka norminio teisės akto kriterijus, apibrėžtus Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, ABTĮ 2 straipsnio 13 dalyje bei teisės doktrinoje. Teismas, spręsdamas dėl norminio teisės akto nuostatų teisėtumo, nurodė, jog UAB
„Refasta“ prašė ištirti, ar Nuostatų 11 punktas ir šių nuostatų Priedas neprieštarauja
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Teismas pažymėjo, jog
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad viešojo
administravimo subjektai savo veikloje turi vadovautis proporcingumo principu, kuris
reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Bendruosius atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimus, atliekų tvarkymo valstybinį reglamentavimą, pagrindinius atliekų
tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus reglamentuoja Atliekų tvarkymo įstatymas. Šio įstatymo 32 straipsnis, įtvirtinantis principą „teršėjas moka“, įpareigoja valstybinės valdžios ir vietos savivaldos institucijas užtikrinti, jog atliekų tvarkymo
išlaidas apmokėtų pirminis atliekų darytojas arba dabartinis atliekų turėtojas ir (ar)
produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas. Atliekų
tvarkymo įstatymo 33 straipsnis išvardija tik papildomų atliekų tvarkymo finansavimo
šaltinių sąrašą. Vadinasi, lėšos, surinktos iš atliekų turėtojų, turi padengti visas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos išlaidas bei būti pakankamos užtikrinti komunalinių
atliekų sistemai keliamus reikalavimus. Kartu įvertinant Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintą proporcingumo principą, akivaizdu, jog savivaldybės tarybos nustatytas
vietinės rinkliavos dydis bei jos apskaičiavimo atliekų turėtojams tvarka pirmiausia neturi viršyti to, kas yra būtina siekiant paminėto finansavimo tikslų. Teismas nurodė, kad
Nuostatų 3 punkte numatyta, jog vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą
nustatoma visiems Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams, o Nuostatų 10 punkte pažymėta, jog vietinės rinkliavos dydžiai nustatomi tokie, kad gautos
pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas. Pažymėjo, jog UAB „Refasta“, prašydama ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, nesutinka, kad vietinės rinkliavos dydis nustatomas pagal valdomo nekilnojamojo turto kiekį ar plotą. Tačiau Atliekų tvarkymo įstatymas tiesiogiai nenustato reikalavimo, jog atliekų turėtojas
atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų tik pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų
kiekį. Teisingumo Teismas, aiškindamas principą „teršėjas moka“, yra nusprendęs, kad
kalbant apie komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidų padengimą, kiek tai susiję su paslauga, kuri kolektyviai teikiama visiems atliekų turėtojams, valstybės narės turi,
remdamosi Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnio a punktu, užtikrinti, kad iš principo
visi šios paslaugos vartotojai, kaip atliekų turėtojai tos pačios direktyvos 1 straipsnio
prasme, kolektyviai padengtų visas minėtų atliekų šalinimo išlaidas (Teisingumo Teismo
2009 m. liepos 16 d. prejudicinis sprendimas byloje Futura Immobiliare srl Hotel Futura ir
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kt. (C-254/08), 46 p.). Kadangi, kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, dažnai yra sunku arba brangu nustatyti tikslų komunalinių atliekų, kiekvieno atliekų turėtojo perduotų tvarkyti, kiekį, rėmimasis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei
paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį, gali leisti apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems atliekų turėtojams, nes šie du parametrai daro tiesioginę įtaką minėtų išlaidų sumai. Šiuo požiūriu Teisingumo Teismas nusprendė, jog
nacionalinės teisės nuostata, komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo finansavimo
tikslais numatanti mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti atliekų kiekio
įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, neturi būti
laikoma prieštaraujančia Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnio a punktui (Teisingumo
Teismo 2009 m. liepos 16 d. sprendimas Futura byloje Immobiliare srl Hotel Futura ir kt.
(C-254/08), 48–50 p.). Teismo nuomone, vertintina, jog Nuostatų 11 punktas, numatantis, kad vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, o pagal nekilnojamojo turto plotą, savaime neprieštarauja
nei principui „teršėjas moka“, nei proporcingumo principui. Be to, Nuostatuose nustatyta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą dydžio apskaičiavimo tvarka yra visiems komunalinių atliekų turėtojams tokia pati, t. y. Nuostatų 11 punktas nustato vienodą atliekų tvarkymo kainą už tokį patį
tvarkomų atliekų kiekį. Teismas pažymėjo, jog Alytaus miesto savivaldybės pasirinktas
vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas iš esmės sudaro galimybę administruoti šią rinkliavą nedideliais kaštais, pakankamai tiksliai apskaičiuoti atliekų tvarkymo išlaidas,
planuoti papildomų lėšų poreikį, užtikrina galimybes komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos eksploatavimo ir plėtojimo sistemos organizatoriui tiksliai prognozuoti pajamas, o tai savo ruožtu leidžia planuoti šių pajamų paskirstymą bei efektyviau organizuoti patį komunalinių atliekų tvarkymą. Jis taip pat užtikrina tikslią vietinės rinkliavos
mokėtojų apskaitą, efektyvią jų kontrolę, skolų administravimą. Toks pasirinktas vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas iš esmės yra tinkamas pirmiau paminėtam tikslui
pasiekti. Be to, jis neperžengia ir to, kas yra būtina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtros finansavimui užtikrinti. Teismas nurodė, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog atliekų turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui,
išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar
kitoms reikmėms. Tačiau Nuostatų 15 punkte nurodant, jog vietinės rinkliavos surinkimo organizavimą ir apskaitą vykdo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“,
galimybė atliekų turėtojams patiems perduoti atliekas atliekų tvarkytojui ir mokėti ne
pagal nekilnojamojo turto bendrąjį plotą, bet pagal deklaruojamų atliekų kiekį, nenumatyta. Akcentavo, kad nors vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimas pagal nekilnojamojo turto plotą pats savaime neprieštarauja Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam proporcingumo principui, vis dėlto situacija, kai nėra numatyta galimybė atliekų
turėtojams mokėti pagal realiai susidarantį – perduodamą atliekų kiekį, yra ydinga.
Teismas padarė išvadą, kad nesuteikus atliekų turėtojams teisės deklaruoti realiai susidarančių atliekų kiekį ir pagal jį mokėti rinkliavą, toks administracinis sprendimas neatitinka būtinų ir pagrįstų administravimo tikslų, t. y. pažeidžia proporcingumo principą.
Savivaldybėje egzistuojanti komunalinių atliekų tvarkymo kainos nustatymo tvarka turi
būti pagrįsta. Tais atvejais, kai yra įmanoma be didelių kaštų nustatyti tikslų komunali277
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nių atliekų, atliekų turėtojo perduotų tvarkyti kiekį, atliekų turėtojams Nuostatuose turi
būti numatyta galimybė apskaičiuoti ir mokėti rinkliavą pagal jį, ypač kai nėra aiškių
įrodymų, jog komunalinių atliekų kiekio deklaravimas objektyviai neįmanomas ar nepagrįstai sudėtingas. Tokią teismų praktiką formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010).
Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad Nuostatų 11 punktas
ta apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, kai objektyviai ir be didelių ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti atliekų kiekį, prieštarauja proporcingumo principui.
III.
Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliaciniu skundu (b. l. 132–136) prašo panaikinti
Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą – atmesti pareiškėjo prašymą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais
argumentais:
1. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m.
kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 pateiktu išaiškinimu, kadangi paminėtos bylos analizuota faktinė situacija dėl nustatytos rinkliavos atitikimo
proporcingumo principui iš esmės skiriasi nuo šios bylos ratio decidendi.
2. Teismas visiškai nemotyvavo ir nepasisakė, o tik formaliai, remdamasis paminėtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties dalimi, nurodė, kad situacija,
kai nėra numatyta galimybė atliekų turėtojams mokėti pagal realiai susidariusį – perduodamą atliekų kiekį, yra ydinga (ABTĮ 86 str. 1, 2 d., 87 str. 4 d., 81 str.).
3. Faktinės bylos aplinkybės leidžia tvirtinti, jog nėra pagrindo konstatuoti Nuostatų 11 punkto prieštaravimo Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3
punktui. Nors teismas rėmėsi paminėta Teisingumo Teismo praktika bei konstatavo, jog
Nuostatų 11 punktas, numatantis, jog vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas ne pagal
faktiškai susidariusį ir perduodamą tvarkyti atliekų kiekį, o pagal nekilnojamojo turto
plotą savaime neprieštarauja nei principui „teršėjas moka“, nei proporcingumo principui, tačiau visiškai nepagrįstai nusprendė, jog Nuostatų 11 punktas ta apimtimi, kuria
nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų
atliekų kiekį, prieštarauja proporcingumo principui.
4. Teismas nevertino ir netyrė UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
kartu su atsiliepimu į UAB „Refasta“ prašymą pateiktų objektyvių rašytinių įrodymų
– UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ataskaitos, todėl pažeidė ABTĮ 81
straipsnį.
Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 151–154) prašo Kauno apygardos
administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį
skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su
apeliaciniu skundu argumentai:
1. Teismas ir vadovavosi jam suteikta teise ir pareiga formuoti vienodą administracinių bylų praktiką taikant įstatymus. Jis neginčija, o teismas pripažįsta faktą, kad tokia
atsiskaitymo forma galima, tik ginčija faktą, jog Nuostatų 11 ir 12 punktuose nustatytas
apskaičiavimo būdas nesuteikia atliekų turėtojui (fiziniam ar juridiniam) pasirinkimo
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galimybės bei pažeidžia lygiateisiškumo ir proporcingumo principus.
2. Nei atsakovas, nei apeliantas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kad nėra ir kitos
galimybės apskaičiuoti mokestį už atliekų rinkliavą, išskyrus pagal plotą, kai tuo atveju
tokią pasirinkimo galimybę (pagal kg, t, ir kita) kuo puikiausiai taiko kitos savivaldybės,
todėl toks Nuostatų 11 punktas ta apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį, kai objektyviai ir be
didelių ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti
atliekų kiekį, prieštarauja proporcingumo principui.
3. Teismas aiškiai pasisakė, jog Nuostatų 11 punktas, numatantis, jog vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduodamą tvarkyti
atliekų kiekį, o pagal nekilnojamojo turto plotą, savaime neprieštarauja nei principui
„teršėjas moka“, nei proporcingumo principui, tačiau, nesuteikus atliekų tvarkytojams
teisės deklaruoti realiai susidarančių atliekų kiekį ir pagal jį mokėti rinkliavą, toks administracinis sprendimas neatitinka būtinų ir pagrįstų administravimo išlaidų, t. y. ta dalis
pažeidžia proporcingumo principą.
4. Viešojo administravimo įstatymo paskirtis sudaro prielaidas įgyvendinti Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, vidaus administravimo
tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas galėtų tinkamai atlikti viešojo
administravimo funkcijas, o viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi
šiais principais: įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo
valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, „vieno langelio“, todėl savivaldybei suteikta teisė ir galimybė priimti tinkamus, teisingus ir pagrįstus administracinius
sprendimus, atsižvelgiant į toje teritorijoje esančias situacijas ir pasirinkimo galimybes,
bet šiuo atveju atsakovas taip nepadarė.
Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 146–149) prašo panaikinti Kauno
apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – atmesti pareiškėjo prašymą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai sutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartimi administracinėje
byloje Nr. A525-471/2010 faktinės aplinkybės ir situacija dėl nustatytos rinkliavos atitikimo proporcingumo principui iš esmės skiriasi nuo šios bylos, todėl teismui nebuvo
pagrindo remtis šios nutarties dalimi.
2. Teismas sprendime visiškai nemotyvavo ir nepasisakė, kuo tokia situacija ydinga,
tik nurodė, kad situacija, kai nėra numatyta galimybė atliekų turėtojams mokėti pagal
realiai susidariusį – perduodamą atliekų kiekį, yra ydinga.
3. Teisės aktai leidžia savivaldybėms laisvai pasirinkti apmokėjimo sistemas už
atliekų tvarkymą. Alytaus miesto savivaldybė, nepažeisdama jokių teisės aktų, pasirinko
vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdą – litais už sąlyginį 100 m2 patalpų ploto. Nuostatų 11 punktas būtent sąlygoja tai, kad nustatyta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nelemia, jog tam tikri atliekų turėtojai turės padengti išlaidas, akivaizdžiai neproporcingas dėl jų nekilnojamojo turto ir jo
naudojimo paskirties galinčiam susidaryti atliekų kiekiui.
4. Teismas rėmėsi Europos Teisingumo Teismo praktika, tačiau nepagrįstai pripažino,
kad Nuostatų 11 punktas ta apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja proporcingumo principui. Toks teismo sprendimas yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, todėl turi būti panaikintas.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Ši byla yra pradėta pagal pateiktą prašymą individualioje byloje (ABTĮ 111 str.),
iš kurios, taip pat Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria priimtas prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ir nutarta pradėti norminio administracinio akto tyrimo bylą, yra matyti norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalykas bei ribos. Atitinkamai nagrinėjamu atveju yra
sprendžiamas klausimas tik dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio
27 d. sprendimu Nr. T-214 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 11
punkto atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punktui tiek, kiek jis
nenumato galimybės atliekų turėtojui vietinę rinkliavą mokėti priklausomai nuo faktinio komunalinių atliekų kiekio.
Tikrinamas Nuostatų 11 punktas įtvirtina, kad „vietinės rinkliavos dydis nustatomas litais už 100 m2 nekilnojamojo turto ploto (lentelė pridedama)“. Iš šią nuostatą
detalizuojančio priedo Vietinės rinkliavos dydžio Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams lentelė matyti, kad konkretus
rinkliavos dydis nustatomas pagal nekilnojamojo turto plotą arba šio turto vienetą, jį
(dydį) diferencijuojant priklausomai nuo nekilnojamojo turto (naudojimo) paskirties.
Galimybė komunalinių atliekų turėtojui vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jo surenkamų ir tvarkomų atliekų kiekį šiame norminiame akte nėra numatyta, ginčo dėl
šios aplinkybės nėra.
Pirmosios instancijos teismas apelianto skundžiamu sprendimu pripažino, kad
Nuostatų 11 punktas ta apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę
rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja Viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintam proporcingumo principui.
Priimdamas tokį sprendimą šis teismas iš esmės vadovavosi tokiomis pačiomis teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis, kokios yra išdėstytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010
(„Administracinė jurisprudencija“ Nr. 19, 2010, p. 55–91). Apeliacinės instancijos teismo
teisėjų kolegija primena, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi nustatyta, jog teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.
Nagrinėjamu atveju nėra jokio objektyvaus pagrindo nukrypti nuo minėtoje Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartyje ir vėlesnėje šio teismo praktikoje (pvz., žr.
2011 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2796/2011, „Administracinė
jurisprudencija“ Nr. 22, 2011, p. 135–146; 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A662-1480/2012) suformuotų ir šioje byloje nagrinėjamus santykius reguliuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo bendrųjų taisyklių. Nors apeliantas teisingai
pastebi, jog minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525‑471/2010 buvo priimta sprendžiant klausimą dėl
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norminio akto, kuris tam tikra apimtimi skyrėsi nuo tikrinamo šioje byloje, atitikties
aukštesnės galios teisės aktams, šioje nutartyje nurodyta Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo praktika, pateiktas Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aiškinimas yra aktualus ir nagrinėjamoje administracinėje byloje. Todėl teisėjų kolegija, susipažinusi su
skundžiamo Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo turiniu, sutinka su
pirmosios instancijos teismo motyvais dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų Viešojo administravimo, Atliekų tvarkymo įstatymų nuostatų aiškinimo, principo „teršėjas moka“ sampratos ir jo apimties bei proporcingumo principo turinio. Šis aiškinimas
atitinka minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kuria remiasi ir
apeliantas bei atsakovas. Tų pačių (pirmosios instancijos teismo ir minėtuose Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo procesiniuose sprendimuose išdėstytų) argumentų
dėl pareigos paisyti proporcingumo principo, kiek tai susiję su principo „teršėjas moka“
įgyvendinimu priimant sprendimą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. (2002
m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX‑857 redakcija), bei šios pareigos apimties kartojimas
šiame baigiamajame teismo akte būtų akivaizdžiai perteklinis, todėl nagrinėjamu atveju
atskirai (papildomai) pasisakyti šiais klausimais nėra tikslinga.
Toliau sprendžiant klausimą dėl tikrinamo norminio akto atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punktui, pirmiausia pastebėtina, kad, kaip minėta,
tikrinamas norminis aktas aptariamos vietinės rinkliavos dydį sieja su nekilnojamojo
turto plotu (ar vienetu) bei jo (nekilnojamojo turto) paskirtimi, t. y. – su galinčiu susidaryti atliekų kiekiu.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, jog nors tiek nacionalinėje, tiek Europos Sąjungos teisėje įtvirtintas principas „teršėjas moka“ nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą
dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą atlyginimą
sieja su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu. Todėl tais atvejais, kai
yra įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina
suma turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y.
mokėtinos vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį,
kai yra objektyvi galimybė nustatyti konkretų atliekų kiekį, būtų viršijama tai, kas yra
būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti.
Teisėjų kolegija pažymi, jog šis reikalavimas aiškiai atspindi, kad pirmenybė turi
būti teikiama atliekų turėtojo pareigai atlyginti atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidas
pagal faktinį iš jo surenkamų ir tvarkomų, o ne galinčių susidaryti komunalinių atliekų
kiekį. Tai lemia įrodinėjimo naštos, kad yra sunku arba brangu nustatyti tikslų komunalinių atliekų, kiekvieno atliekų turėtojo perduotų tvarkyti, kiekį, perkėlimą aptariamą
rinkliavą nustatančioms institucijoms (nagrinėjamu atveju – Alytaus miesto savivaldybės tarybai).
Šiuo aspektu pastebėtina, kad tikrinamame norminiame akte jokia tvarka, leidžianti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kokiems nors šios
rinkliavos mokėtojams mokėti pagal faktinį atliekų kiekį, nėra numatyta. Tačiau atsakovas, ginčo norminiu aktu paneigdamas bet kokią atliekų turėtojo galimybę mokėti
pagal perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, iš esmės nepateikia jokių pagrįstų argumentų, kodėl tokia atliekų turėtojo galimybė yra sudėtinga ar ekonomiškai
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nenaudinga įgyvendinti. Vien argumentai dėl šiuo metu taikomos vietinės rinkliavos
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos administravimo paprastumo ir ekonomiškumo negali būti vertinami, kaip savaime pagrindžiantys tikrinamos norminio akto nuostatos
atitiktį proporcingumo principui. Atliekų turėtojo galimybės mokėti pagal faktiškai iš
jo surenkamą ir tvarkomą, o ne galintį susidaryti atliekų kiekį eliminavimas nagrinėjamu atveju negali būti pateisinamas ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
nurodytoje „Apmokėjimo už atliekų tvarkymą Alytaus miesto savivaldybėje, proporcingumo principų taikymo jautrumo analizės bei įtakos atliekų turėtojams modeliavimo galutinėje ataskaitoje“ (b. l. 51–96) pateiktu vertinimu. Iš tiesų, kaip matyti iš šios
ataskaitos turinio, šiame dokumente pateikiamas vertinimas dėl faktinio perduodamo
(surenkamo) tvarkyti atliekų kiekio nustatymo sudėtingumo yra abstraktus, siejamas
tik su tam tikros kategorijos atliekų turėtojais, jų (atliekų turėtojų) galimu teisės aktuose
nustatytų pareigų tinkamai tvarkyti komunalines atliekas nevykdymu ir kitomis aplinkybėmis, kurios, teisėjų kolegijos vertinimu, nesudaro pagrindo ginčo norminiu aktu
nustatytą teisinį reguliavimą pripažinti proporcingu įgyvendinant Europos Sąjungos ir
nacionalinėje teisėje įtvirtintą principą „teršėjas moka“. Papildomai atkreiptinas dėmesys į byloje nustatytą aplinkybę, jog iki įvedant aptariamą rinkliavą Alytaus mieste, kai
kuriems atliekų turėtojams nustatyta atliekų surinkimo ir tvarkymo kaina buvo siejama
su atliekų konteinerio talpa (b. l. 66), t. y. iš esmės su atliekų kiekiu.
Taigi atsakovas nagrinėjamu atveju neįvykdė jam tenkančios pareigos įrodyti, kad
atliekų turėtojo galimybės mokėti pagal iš jo surenkamą ir tvarkomą komunalinių atliekų kiekį įgyvendinimas Alytaus miesto savivaldybėje visais atvejais yra neįmanomas
ir(ar) reikštų nepagrįstus, neproporcingus administravimo kaštus. Tai, taip pat aplinkybė, jog komunalinių atliekų turėtojai Alytaus mieste neturi jokios galimybės vietinę
rinkliavą mokėti priklausomai nuo iš jų surenkamo ir tvarkomo faktinio komunalinių
atliekų kiekio, ne tik eliminuoja teismo pareigą papildomai vertinti ir pasisakyti dėl šios
galimybės įgyvendinimo būdo, apimties ir tvarkos, o tai nagrinėjamu atveju, kiek inter
alia akivaizdžiai neprieštarauja proporcingumo principui, priklauso atsakovo diskrecijai, bet ir sudaro pakankamą ir savarankišką pagrindą šioje byloje tikrinamą norminio
akto nuostatą ta apimtimi, kuria nenumatoma jokia galimybė atliekų turėtojams vietinę
rinkliavą mokėti pagal faktinį atliekų kiekį, pripažinti akivaizdžiai prieštaraujančia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte numatytam proporcingumo principui.
Pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisingą sprendimą. Tačiau, kaip matyti iš šio teismo sprendimo rezoliucinės dalies, Nuostatų 11 punktas prieštaraujančiu
aptariamai įstatymo nuostatai buvo pripažintas tiek, kiek nenumato galimybės atliekų
turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal „deklaruojamų atliekų kiekį“. Kitaip tariant,
nesant tam jokio objektyvaus pagrindo ir nepagrįstai suvaržant vietos savivaldos institucijų teises vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo srityje, Kauno apygardos administracinis teismas iš esmės nustatė, kokia tvarka, t. y.
deklaruojant, turi būti užtikrinama aptariama atliekų turėtojų galimybė vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį komunalinių atliekų kiekį. Todėl pirmosios instancijos teismo
sprendimo rezoliucinė dalis yra keistina.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 2
punktu, 117 straipsniu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
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n u t a r i a:
Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą pakeisti
ir šio sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
„Pripažinti, kad Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Alytaus
miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-214, 11 punktas ta
apimtimi, kuria nenumato jokios galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti
pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija) 3
straipsnio 3 punktui.“
Šią nutartį paskelbti „Valstybės žiniose“ bei dienraštyje „Alytaus naujienos“.
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 santuokos pripažinimo fiktyvia
Santuoka negali būti laikoma fiktyvia vien todėl, kad ji suteikia imigracijos arba bet kokį
kitą privalumą. Teismas, vertindamas ir apibendrindamas aktualias aplinkybes, susijusias
su santuokos fiktyvumo nustatymu, negali vadovautis vien formaliu požiūriu. Kiekvieni
santuokiniai santykiai yra individualūs ir negali būti vertintini paviršutiniškai, neįsigilinus
į santykių savitumą. Priimant galutinį sprendimą arba darant išvadas dėl santuokos fiktyvumo, negali likti pagrįstų abejonių dėl konkrečios santuokos fiktyvumo, priešingu atveju, būtų padaryta nepataisoma žala žmogaus teisių apsaugai, būtent – žmogaus teisei į
privataus gyvenimo apsaugą, inter alia įtvirtintai Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7
straipsnyje, bei būtų pažeista asmens teisė į santuoką, inter alia įtvirtinta Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 12 straipsnyje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 9 straipsnyje. Nors šios teisės nėra absoliučios ir, kaip savo praktikoje
yra pripažinęs Europos Žmogaus Teisių Teismas, valstybė (taip pat ir nacionaliniai teismai)
turi vertinimo nuožiūros laisvę imigracijos įstatymų kontekste nustatyti tokį reguliavimą,
kuris, esant pagrįstoms priežastims manyti, kad santuoka sudaroma išimtinai siekiant užtikrinti imigracinį pranašumą (pvz., gauti leidimą atvykti ar gyventi priimančiojoje šalyje),
užkirstų kelią tokių fiktyvių santuokų sudarymui, tačiau kiekvienu atveju turi būti įvertinta,
ar toks kišimasis į žmogaus teisę nėra savavališkas ir neproporcingas.
Administracinė byla Nr. A822-1727/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01431-2011-6
Procesinio sprendimo kategorija 3.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. vasario 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės
(pranešėja),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant vertėjai Jurgai Marcinkevičiūtei,
pareiškėjui V. Y.,
pareiškėjo atstovei advokatei Danutei Puzirauskienei,
trečiajam suinteresuotam asmeniui T. K.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo V. Y. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m.
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rugsėjo 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. Y. skundą atsakovui
Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – T. K.) dėl sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas V. Y. skundu (b. l. 1–3) ir patikslintu skundu (b. l. 15–17) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imigracijos reikalų
skyriaus 2011 m. birželio 9 d. sprendimą Nr. (15/4-2)3I-415(00030) „Dėl atsisakymo
pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (duomenys neskelbtini) piliečiui
V. Y.“ (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti atsakovą pakeisti pareiškėjo leidimą laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje.
Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas skundžiamą Sprendimą atsisakyti pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje priėmė remdamasis vienintele aplinkybe, teigdamas, kad
pareiškėjo ir jo sutuoktinės Lietuvos pilietės T. K. santuoka yra fiktyvi. Pareiškėjas pažymi, kad santuoką su T. K. sudarė 2008 m. rugpjūčio 16 d., o 2010 m. liepos 1 d. atsakovas
išdavė pareiškėjui leidimą laikinai gyventi. Tuo metu atsakovas nenustatė, kad santuoka
yra fiktyvi, tačiau po metų jau pripažino ją fiktyvia. Sprendimas negali būti laikomas
teisėtu ir pagrįstu, nes jame nurodytos aplinkybės prieštarauja tos pačios institucijos
2010 m. liepos 1 d. patvirtintoms aplinkybėms.
Pareiškėjas taip pat nurodė, kad tuo metu, kai 2011 m. balandžio 15 d. įgalioti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos darbuotojai atliko
patikrinimą ir nustatė santuokos fiktyvumą, sutuoktinių santykiai buvo pašliję. Minėto
patikrinimo metu sutuoktinių nurodytoje gyvenamoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), nebuvo rasta pareiškėjo daiktų, tačiau šis motyvas neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad santuoka yra fiktyvi. Pareigūnai nesiaiškino sutuoktinių tarpusavio
santykių, kurie tuo metu buvo pašliję. Pareiškėjas darbo reikalais ilgą laiką buvo išvykęs
į Italiją, todėl visus būtiniausius daiktus buvo išsivežęs, tačiau nesezoniniai drabužiai ir
kiti daiktai buvo likę. Jam būnant Italijoje, tarp pareiškėjo ir jo žmonos kilo kivirčas, nes
sutuoktinei kilo įtarimų, jog pareiškėjas bendrauja su kita moterimi, dėl to santykiai ir
atvėso. Grįžus į Lietuvą, sutuoktinė paprašė kurį laiką pagyventi atskirai. Pareiškėjas visada turėjo raktus nuo buto. Patikrinimo metu, pareigūnams stebint, pareiškėjas nerado
savo asmeninių daiktų, nes, kaip vėliau paaiškėjo, sutuoktinė pyko, todėl juos buvo išnešusi į rūsį. Tačiau sutuoktiniai jau susitaikė, kartu gyvena ir veda bendrą ūkį. Pareiškėjas
nurodė, kad santykių sunkumų pasitaiko kiekvienoje šeimoje, todėl jam labai gaila, kad
remdamasis vien šia aplinkybe, atsakovas priima visiškai nepagrįstus ir neobjektyvius
sprendimus. Patikrinimo metu dėl minėto kivirčo sutuoktiniai gyveno atskirai ir bute
asmeninių jo daiktų nebuvo, tačiau tai nereiškia, kad santuoka yra apsimestinė, nes tiek
iki kivirčo, tiek ir dabar jie gyvena kartu ir veda bendrą ūkį. Dėl šios priežasties Sprendimas yra naikintinas.
Be to, pareiškėjas pažymi, kad Sprendimas yra grindžiamas prielaidomis. Sprendime atsakovas nurodė, kad 2011 m. balandžio 20 d. tarnybiniame pranešime Nr. 10-27-S285
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3227 daroma išvada, kad leidimas laikinai gyventi pareiškėjui reikalingas vien tam, kad
jis galėtų gyventi ir dirbti Italijoje. Tačiau tai yra tik prielaida, kuri nėra patvirtinta ir
įrodyta. Italijoje pareiškėjas būna tik tam, kad įsigytų automobilių, kuriuos pargabentų
pardavimui. Taip daro daug Lietuvos piliečių. Pareiškėjas nesutinka ir su kita Sprendimo išvada, kad jis daug laiko gyvena Italijoje, teigdamas, kad ji taip pat yra neparemta
jokiais duomenimis. Pabrėžia, kad Sprendimas priimtas nemotyvuotai, remiantis prielaidomis ir tinkamai neužfiksuotais įrodymais, darbuotojų pasakojimais, todėl turi būti
panaikintas.
Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l.
21–25) su skundu nesutiko ir prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime nurodė, kad 2008 m. gruodžio 29 d. Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariato Vilniaus rajono Migracijos poskyriui pareiškėjas pateikė prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi, tačiau ne šeimos susijungimo, o teisėtos veiklos pagrindu.
Nenustačius priežasčių, nurodytų Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės
padėties (toliau – ir Įstatymas) 35 straipsnio 1 dalyje, dėl kurių pareiškėjui galėtų būti
atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi, 2009 m. birželio 26 d. Migracijos departamento Imigracijos skyrius priėmė sprendimą išduoti pareiškėjui leidimą laikinai gyventi vieneriems metams. 2010 m. balandžio 27 d. pareiškėjas, ketindamas gyventi Lietuvoje pas
žmoną, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariato Migracijos valdybai pateikė
prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu.
Atsakovas pažymėjo, kad vadovaujantis Įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi, tais atvejais, kai leidimas laikinai gyventi užsieniečiui išduodamas tuo pagrindu, kad Lietuvos
Respublikoje gyvena užsieniečio sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi, turi būti nustatyta, ar sudaryta santuoka nėra fiktyvi. Nagrinėdamas
šį prašymą, Migracijos departamentas neturėjo pakankamai duomenų, kad būtų galima
daryti išvadą, jog yra rimtas pagrindas manyti, kad pareiškėjo ir T. K. santuoka yra fiktyvi, tačiau siekiant tinkamai įvykdyti Įstatymo nuostatas buvo nuspręsta pareiškėjo šeimą
stebėti toliau. Tuo metu nebuvo nustatytos priežastys, dėl kurių būtų galima atsisakyti išduoti pareiškėjui leidimą laikinai gyventi, todėl 2010 m. gegužės 12 d. Migracijos
departamento Imigracijos skyrius priėmė sprendimą pakeisti pareiškėjo leidimą laikinai gyventi ir 2010 m. liepos 1 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Migracijos valdyba išdavė pareiškėjui leidimą laikinai gyventi. Atsakovas pabrėžė, kad
šiuo Migracijos departamento sprendimu pareiškėjo santuoka nebuvo pripažinta tikra,
kaip teigia pareiškėjas. Migracijos departamentas neturi įgaliojimų pripažinti santuoką
tikra ar netikra. Be to, pažymėjo, jog faktas, kad Migracijos departamentas jau buvo
išdavęs pareiškėjui vieną leidimą laikinai gyventi santuokos pagrindu, neužkerta kelio
sprendžiant, ar šis leidimas gali būti pakeistas, pakartotinai atlikti patikrinimą, siekiant
nustatyti, ar iš tiesų santuoka nebuvo sudaryta tik siekiant tikslą gauti leidimą laikinai
gyventi. Pagal Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 2 punktą pakeisti leidimą gyventi užsieniečiui atsisakoma, jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka.
Atsiliepime atsakovas nurodė, kad 2011 m. balandžio 15 d. įgalioti valstybės tarnautojai apklausė raštu abu sutuoktinius. Paaiškėjo, kad skyrėsi atsakymai apie jų susipažinimo
aplinkybes, šventes ir kartu praleistas atostogas. Į klausimą, kada ir kokiomis aplinkybėmis susipažino sutuoktiniai atsakė skirtingai: T. K. parašė, kad su pareiškėju susipažino
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2007 m. pas bendrus pažįstamus V. ir L. M. per L. M. gimtadienį, o pareiškėjas teigė, kad
su T. K. jį supažindino 2008 m. jos brolis S., o kur ir kokiomis aplinkybėmis tai įvyko,
jis neprisimena. Sutuoktiniai skirtingai nurodė ir asmenų, dalyvavusių jų sutuoktuvėse
skaičių: T. K. teigė, kad vestuvėse, be sutuoktinių, dalyvavo dar du žmonės, pareiškėjas –
kad keturi. Pareiškėjas neprisiminė savo sutuoktinės pavardės – apklausos lapuose užrašė:
„pavardės neprisimenu“, tik vėliau įrašė: „(duomenys neskelbtini)“. Tai liudija nesant artimų
santykių tarp sutuoktinių. Aplinkybę, kad sutuoktiniai nesidomi vienas kito gyvenimu,
kad jų santykiai nėra artimi, patvirtina tai, kad sutuoktiniai negalėjo nurodyti, kur tiksliai kiekvienas iš jų dirba – T. K. nurodė, kad ji dirba (duomenys neskelbtini) vadybininke,
tuo tarpu pareiškėjas nurodė, kad jo sutuoktinė dirba valytoja ir kur tiksliai – jis nežinąs.
Paklausta, kur dirba pareiškėjas, T. K. nurodė, kad jis oficialiai dirba Italijoje, ten turi savo
firmą, tačiau pareiškėjas teigė, kad oficialiai jis niekur nedirba, jokios firmos neturi, tik
perveža automobilius iš Italijos. Sutuoktiniai negalėjo tiksliai nurodyti vienas kito specialybės. Aplinkybę, kad santuokos sudarymu nebuvo siekiama sukurti tikrų, nuolatinių
ir patikimų šeimos santykių, liudija ir tai, kad sutuoktiniai nepažįsta vienas kito giminaičių, vienintelį iš savo sutuoktinės giminių pareiškėjas pažįsta jos brolį S. Nors santuokoje
gyvena jau trejus metus, kaip savo bendrus pažįstamus sutuoktiniai nurodo tik po kelis
asmenis ir dar skirtingus – T. K. nurodė šiuos bendrus pažįstamus: V. M., L. M., jos brolį S.,
pareiškėjas nurodė tik T. K. brolį S. ir jo žmoną. Tai, kad sutuoktiniai nesupažindino vienas
kito su savo artimaisiais bei draugais, rodo, kad jie savo santuokos nevertina kaip svarbios,
reikšmingos bei turinčios perspektyvą, bei leidžia teigti, jog santuoka sudaryta tik dėl akių.
Apklausos lapuose sutuoktiniai nurodė, kad nešventė kartu vienų didžiausių metų švenčių
– Kalėdų ir Naujųjų Metų. T. K. minėtas šventes sutiko namie su sūnumi (nors pareiškėjas nurodė, kad ji šventė su draugėmis), pareiškėjas – Italijoje. Be to, sutuoktiniai visiškai
skirtingai parašė, kada po Naujųjų Metų iš Italijos į Lietuvą grįžo pareiškėjas. T. K. teigė,
kad jis grįžo sausio mėnesio viduryje, o pareiškėjas nurodė, kad į Lietuvą pirmą kartą tais
metais atvyko balandžio 9 d. Atsakydami į klausimą, kada, kur, su kuo ir kiek dienų atostogavo pastaruoju metu, abu sutuoktiniai parašė, kad paskutinį kartą atostogavo 2009 m.
Italijoje, tačiau T. K. teigė, kad dienomis ji būdavo pas savo brolį, gyvenantį šiame mieste,
nakvoti grįždavo į sutuoktinio nuomojamą dviejų kambarių butą, kuriame jis gyvena su
savo dukra, o pareiškėjas parašė, kad abu jie gyveno pas sutuoktinės brolį, ir tikino, kad
jis pats jokio buto Italijoje nenuomoja. Jokių bendrų buities ar namų apyvokos daiktų per
pastaruosius metus sutuoktiniai nėra įsigiję. Iš pokalbių su sutuoktiniais paaiškėjo, kad
pareiškėjas daug laiko gyvena Italijoje. Pasak T. K., pareiškėjas į Lietuvą atvyksta 1‒2 kartus
per mėnesį ir užtrunka čia nuo kelių dienų iki savaitės. Pareiškėjas taip pat 2011 m. balandžio 15 d. raštu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai
patvirtino, kad daug laiko praleidžia ne Lietuvoje. Tad galima numanyti, kad pareiškėjas
vidutiniškai 20 dienų per mėnesį praleidžia ne Lietuvoje, atskirai nuo sutuoktinės. Atsakovas pastebi, kad leidimas laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu išduodamas
būtent tuo tikslu, kad sutuoktiniai galėtų gyventi kartu Lietuvoje. Tuo tarpu nagrinėjamu
atveju šito nėra. Atsižvelgiant į tai, galima daryti prielaidą, kad leidimas gyventi pareiškėjui
yra reikalingas visai kitu tikslu, nei nuolatinis gyvenimas su sutuoktine.
Atsakovas nurodė, kad tą pačią dieną, po apklausos, Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Migracijos valdybos valstybės tarnautojai kartu su pareiškėju nuvyko į sutuoktinių nurodytą gyvenamąją vietą. Pareiškėjas žinojo laiptinės durų kodą,
turėjo buto durų raktus, tačiau bute nebuvo jo asmeninių daiktų. Vonioje nerasta jam
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priklausančių higienos reikmenų. Šis faktas leidžia daryti išvadą, kad sutuoktiniai kartu
negyvena. Beje, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjas apklausos lapuose nurodė,
kad kartu su jais minėtame bute gyvena vyresnysis sūnus Jurijus, tačiau sutuoktinė teigė,
kad su jais, netgi viename kambaryje, gyvena jos sūnus Aleksandras. Sutuoktiniai skirtingai nurodė ir vonios kambario spalvas. Visos aplinkybės patvirtina faktą, kad pareiškėjas negyvena kartu su T. K., bendro ūkio neveda.
Atsakovas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas klaidina teismą teigdamas, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos valstybės tarnautojų teiginiai neužfiksuoti jokiuose dokumentuose, patikrinimo rezultatai išdėstyti 2011
m. balandžio 20 d. tarnybiniame pranešime Nr. 10-27-S-3227. Sprendimas yra pagrįstas
ne prielaidomis, kaip teigia pareiškėjas, o pačių sutuoktinų pateikta raštiška informacija,
esančia apklausos lapuose, pareiškėjo raštiškame pranešime, taip pat faktais, nustatytais
pareiškėjo gyvenamosios vietos patikrinimo metu. Taigi visiškai neaišku, kuo vadovaudamasi pareiškėjas teigia, kad skundžiamas sprendimas yra paremtas vien darbuotojų
prielaidomis. Be to, įrodymai, kuriais remiasi Migracijos departamentas, yra užfiksuoti
tinkamai – sutuoktinių paaiškinimai surašyti tinkamai patvirtintuose apklausos lapuose, įgaliotų valstybės tarnautojų išvados – tarnybiniame pranešime.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimu (b. l.
70–76) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5
punktą, leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo
atveju, kai Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis
arba užsienietis, turintis leidimą gyventi. Įstatymo 43 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas reikalavimas vertinti sudarytos santuokos arba registruotos partnerystės fiktyvumą. Pagal
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329
patvirtinto Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo,
panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis
buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 42 punktą, jeigu leidimas
laikinai gyventi užsieniečiui išduodamas ar keičiamas pagal Įstatymo 43 straipsnio 1
dalies 5 punktą, įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi įvertinti, ar sudaryta santuoka arba registruota partnerystė nėra fiktyvi.
Turi būti vertinama užsieniečio santuoka arba registruota partnerystė, sudaryta per 5
metų laikotarpį prieš prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pateikimą ir kelianti pagrįstų įtarimų. Pažymėjo, kad iš Aprašo 43 punkto formuluotės akivaizdu, kad išvadai
dėl sudarytos santuokos ar registruotos partnerystės fiktyvumo padaryti nėra būtina ir
dažnai neįmanoma nustatyti visų šiame punkte išvardytų veiksnių, pakanka nustatyti
tiek veiksnių, kad atsirastų rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta santuoka arba registruota partnerystė yra fiktyvi. Byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina,
kad nagrinėjamu atveju yra Aprašo 43 punkte numatyti veiksniai, dėl kurių atsakovas
pagrįstai pripažino, kad pareiškėjo santuoka su T. K. yra fiktyvi. Teismas konstatavo, kad
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bylos medžiaga patvirtina, jog pareiškėjas ir jo sutuoktinė pateikė prieštaringus duomenis apie aplinkybes, susijusias su jų santuoka. Nors pareiškėjas skunde nurodė, kad jam
būnant Italijoje telefoninio pokalbio su sutuoktine metu tarp jų kilo kivirčas, dėl to jų
santykiai atvėso, ir pareiškėjui sugrįžus į Lietuvą, sutuoktinė paprašė kurį laiką gyventi
atskirai, tačiau vertinant šias aplinkybes, pažymėtina, kad atsakovui atliekant patikrinimą šių aplinkybių nenurodė nei pareiškėjas, nei trečiasis suinteresuotas asmuo T. K.
Todėl, teismo nuomone, šie paaiškinimai yra vertintini kaip gynybinė pozicija siekiant
pareiškėjui palankaus sprendimo. Atsakovas pagrįstai padarė išvadą, kad yra rimtas pagrindas manyti, jog pareiškėjo santuoka yra fiktyvi.
Teismas taip pat konstatavo, kad bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjas raštu
nurodė, jog 1‒2 kartus per mėnesį vyksta į Italiją, o kelionė trunka 10 dienų, T. K. tai patvirtino ir, be to, nurodė, kad pareiškėjas turi Italijoje įkūręs įmonę, todėl nėra pagrindo
pripažinti, kad skundžiamo Migracijos departamento Sprendimo išvados yra pagrįstos
tik prielaidomis.
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas taip pat nepagrįstai
nurodo, kad Sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –
ir CK) 3.7 straipsnio 1 daliai, 1.63 straipsnio 1 daliai, 1.86 straipsniui, nes nagrinėjamu
atveju CK normos netaikytinos, kadangi viešosios teisės normomis yra nustatytos specialios taisyklės, nustatančios užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje bei leidimų laikinai
gyventi išdavimo tvarką.
III.
Pareiškėjas V. Y. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 78–80), kuriuo prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą – jo skundą tenkinti ir panaikinti Migracijos departamento Sprendimą bei įpareigoti atsakovą priimti sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje.
Apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodo, kad santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius
(CK 3.7 str.), o CK 3.39 straipsnis nustato, kad santuoka, sudaryta tik dėl akių, neturint
tikslo sukurti šeimos teisinius santykius (t. y. fiktyvi), gali būti pripažinta negaliojančia
pagal vienos iš sutuoktinių arba prokuroro ieškinį. Todėl pažymi, kad pripažinti, kad
santuoka yra fiktyvi, gali tik teismas. Atsakovas negalėjo priimti ginčijamą Sprendimą,
nesant įsiteisėjusiam teismo sprendimui dėl pareiškėjo santuokos pripažinimo negaliojančia dėl fiktyvumo. Vilniaus apygardos administracinis teismas neteisingai taikė teisės
normas, reglamentuojančias santuokos pripažinimą fiktyvia, todėl, pareiškėjo nuomone,
priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kuris yra naikintinas.
Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, neatsižvelgė į pareiškėjo ir jo sutuoktinės paaiškinimus, išdėstytus teismui teismo posėdžio metu. Fiktyvi santuoka yra tokia, kuri sudaroma neturint tikslo ir
neketinant sukurti šeimos santykių. Tačiau tiek pareiškėjas, tiek jo sutuoktinė aiškino,
kad jie gyvena kaip viena šeima, turi tarpusavio šeiminius santykius. Nė vienas teisės
aktas nenustato ir objektyviai negali nustatyti, kokiais konkrečiais požymiais pasireiškia
fiktyvi santuoka. Tai yra subjektyvus vertintojo įvertinimas. Atsakovas, tikrindamas pareiškėjo ir jo sutuoktinės santykius, nesigilino į sutuoktinių santykių subtilybes, o rem289
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damasis standartizuotų testų rezultatais, padarė formalią išvadą apie santuokos fiktyvumą. Tačiau kiekviena santuoka yra individuali ir jos neįmanoma vertinti standartizuotu
būdu. Abu sutuoktiniai tvirtina, kad nežiūrint į laikinus nesutarimus, jie gyvena bendrą
šeimos gyvenimą, ir yra vyras ir žmona tikrąja prasme. CK 3.41 straipsnio 3 punktas
nustato, kad santuoka negali būti pripažinta fiktyvia, jeigu sutuoktiniai sukūrė šeimos
santykius. Be to, pareiškėjas nurodo, kad vieno iš sutuoktinio išvykimas verslo / darbo ar
kitais reikalais nėra fiktyvios santuokos požymis. Šiuolaikinėmis sąlygomis, kai žmonių
judėjimas yra laisvas ir dažni verslo santykiai turi tarptautinį pobūdį, dažnos kelionės
yra įprastas reiškinys. Todėl ir šis atsakovo argumentas dėl fiktyvumo yra visiškai nepagrįstas. Pareiškėjas visada turėjo raktus nuo buto, žinojo durų kodą, bute buvo jo asmeniniai daiktai. Tačiau pirmosios instancijos teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė.
Pareiškėjas teigia, kad fiktyvi santuoka – tai toks atvejis, kai santuoka neišreiškia
tikrosios sutuoktinių valios, santuoka tik siekiama panaudoti kaip pagrindą užsieniečiui
gauti leidimą gyventi Lietuvoje, įgyti pilietybę ir t. t., santuoka naudojama siekiant neteisėtų tikslų ar teisių, kurių, nesudarius santuokos, nebūtų galima įgyti. Tačiau Įstatymo
45 straipsnis nustato, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui,
kuris ketina užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, kai jis įregistruoja įmonę, įstaigą ar organizaciją Lietuvos Respublikoje kaip savininkas arba bendraturtis, kurio turimos įmonės įstatinio kapitalo dalies nominalioji vertė turi sudaryti ne mažiau kaip 50
000 litų, ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų ir vykdant veiklą. Pareiškėjas atsakovo Sprendimo priėmimo metu ir iki
šiol yra uždarosios akcinės bendrovės bendraturtis, kurio dalis bendrovės įstatiniame
kapitale sudaro daugiau kaip 50 000 Lt, todėl jis turėjo teisę kreiptis dėl leidimo gyventi
Lietuvos Respublikoje išdavimo ir kitu pagrindu, ne tik dėl santuokos. Nei atsakovas, nei
teismas šios aplinkybės neįvertino.
Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l.
91–94) su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Be argumentų, nurodytų pirmosios instancijos teismui, atsakovas pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, visapusiškai, išsamiai bei objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes. Migracijos departamentas
nurodo, kad teismas pripažino, jog Sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, remdamasis
ne tik ta aplinkybe, kad apeliantas dažnai būna išvykęs iš Lietuvos Respublikos, kaip
kad teigia apeliantas, o visomis kitomis aplinkybėmis, kurios yra užfiksuotos apklausos
lapuose ir patikrinimo metu. Remiantis Aprašo 43 punktu, tokie veiksniai kaip – susituokus negyvenama kartu, sutuoktiniai netvarko bendro ūkio, sutuoktiniai apie save,
apie pirmąjį susitikimą arba apie kitas su jais susijusias aplinkybes pateikia prieštaringus
duomenis – yra pagrindas manyti, kad sudaryta santuoka yra fiktyvi. Todėl nagrinėjamu atveju yra rimtas pagrindas manyti, kad apelianto ir T. K. santuoka gali būti sudaryta
tik dėl akių, neturint tikslo sukurti šeimos teisinius santykius, o tik siekiant apeliantui
gauti leidimą laikinai gyventi. Apelianto teiginys, jog jis galėtų gauti leidimą laikinai
gyventi ne santuokos, o kitu pagrindu, nepaneigia padarytos išvados, kad yra rimtas pagrindas manyti, jog apelianto santuoka yra fiktyvi. Be to, atsakovas pažymi, kad minėto
apelianto argumento Vilniaus apygardos administracinis teismas nevertino ir neturėjo
vertinti, nes apeliantas juo negrindė savo skundo minėtam teismui.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar atsakovas Migracijos departamentas,
priimdamas ginčijamą Sprendimą „Dėl atsisakymo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (duomenys neskelbtini) piliečiui V. Y.“, pagrįstai pripažino, kad pareiškėjo 2008 m. rugpjūčio 16 d. sudaryta santuoka su Lietuvos Respublikos piliete T. K. yra
fiktyvi.
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1
dalies 5 punkte numatyta, kad leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gali būti
išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju, kai Lietuvos Respublikoje gyvena
užsieniečio sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi.
To paties straipsnio 4 dalis nustato, kad jeigu leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išduodamas pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka turi būti nustatyta, ar sudaryta santuoka arba registruota
partnerystė nėra fiktyvi. Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis fiktyvią santuoką apibūdina, kaip
Lietuvos Respublikos piliečio arba teisėtai Lietuvos Respublikoje gyvenančio užsieniečio ir užsieniečio, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, santuoką, kai
ji sudaroma siekiant gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir nesiekiant sukurti
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų kitų santuokos teisinių pasekmių.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V329 patvirtino Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo,
panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis
buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašą, kurio V dalis nustato įvertinimo, ar santuoka
arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad
užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi, tvarką. Pagal Aprašo 42 punktą, jeigu leidimas
laikinai gyventi užsieniečiui išduodamas ar keičiamas pagal Įstatymo 43 straipsnio 1
dalies 5 punktą (šeimos susijungimo pagrindu, kai sudaryta santuoka), įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi įvertinti, ar sudaryta santuoka arba registruota partnerystė nėra fiktyvi. Turi būti vertinama užsieniečio
santuoka arba registruota partnerystė, sudaryta per 5 metų laikotarpį prieš prašymo
išduoti arba pakeisti leidimą pateikimą ir kelianti pagrįstų įtarimų. Remiantis Aprašu,
pagrįsti įtarimai dėl galimo santuokos fiktyvumo gali kilti, jei yra tokios aplinkybės, kaip
inter alia: susituokus arba sudarius registruotos partnerystės sutartį negyvenama kartu
(Aprašo 43.1 p.), sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį,
netvarko bendro ūkio (Aprašo 43.2 p.), sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos
partnerystės sutartį, apie save, apie pirmąjį susitikimą arba apie kitas su jais susijusias
aplinkybes pateikia prieštaringus duomenis (Aprašo 43.4 p.), yra kitų požymių, kad
vienas ar abu sutuoktiniai yra sudarę fiktyvią santuoką arba kad vienas ar abu asme291
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nys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, yra sudarę fiktyvią registruotą partnerystę
(Aprašo 43.8 p.).
Pareiškėjas V. Y., gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) sudarė santuoką su Lietuvos Respublikos piliete T. K., gimusia (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas
ir atsakovas nurodo, kad pirmą kartą pareiškėjas pateikė prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu 2010 m. balandžio 27 d. (b. l. 15, 22). Atsakovas
nurodo, kad tuo metu nebuvo priežasčių, dėl kurių būtų galima atsisakyti išduoti pareiškėjui leidimą laikinai gyventi, todėl 2010 m. liepos 1 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba išdavė pareiškėjui leidimą laikinai gyventi,
galiojantį iki 2011 m. birželio 30 d. Pareiškėjas 2011 m. balandžio 12 d. pateikė antrą
prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje šeimos susijungimo
pagrindu, tačiau atsakovas, remdamasis 2011 m. balandžio 19 d. Tarnybiniu pranešimu
apie atliktą patikrinimą dėl T. K. ir V. Y. sudarytos santuokos įvertinimo Nr. 10-27-PR5931 (toliau – ir Tarnybinis pranešimas) (b. l. 35), priėmė 2011 m. birželio 9 d. sprendimą „Dėl atsisakymo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (duomenys
neskelbtini) piliečiui V. Y.“ (b. l. 54-56), kuriame padarė išvadą, kad pareiškėjo santuoka
gali būti sudaryta tik dėl akių, neturint tikslo sukurti šeimos teisinius santykius, o tik
siekiant pareiškėjui gauti leidimą laikinai gyventi.
Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į aplinkybę, kad pareiškėjas ir jo sutuoktinė naudojasi Europos Sąjungos (toliau – ir ES) garantuojama judėjimo
laisve, bei siekiant visapusiškai ir objektyviai įvertinti susiklosčiusią situaciją yra aktualu
ir pravartu paminėti Europos Sąjungos Komisijos 2009 m. liepos 2 d. Komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl geresnio Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų perkėlimo
ir taikymo gairių, o konkrečiai tą Komunikato dalį, kurioje yra kalbama apie fiktyvios
santuokos įvertinimą. Komunikato 4.2 punktas numato, kad santuoka negali būti laikoma
fiktyvia santuoka vien todėl, kad ji suteikia imigracijos privalumą arba bet kokį kitą privalumą. Priemonės, kurių imasi valstybės narės, kad kovotų su fiktyviomis santuokomis,
neturėtų atgrasyti ES piliečių ir jų šeimų narių naudotis laisvo judėjimo teise arba paminti
jų teisės aktais nustatytų teisių. Siekiant nesudaryti nereikalingų kliūčių galima nustatyti
orientacinius kriterijus, liudijančius, kad piktnaudžiavimo suteiktomis teisėmis tikimybė
menka: trečiosios šalies pilietybę turintis sutuoktinis pats asmeniškai, be jokių sunkumų,
gautų teisę gyventi šalyje arba jau anksčiau teisėtai gyveno ES piliečio valstybėje narėje;
poros santykiai – ilgalaikiai; pora ilgą laiką turi bendrą būstą arba veda bendrą ūkį; pora
prisiėmė svarbių ilgalaikių teisinių arba finansinių įsipareigojimų, dėl kurių jie dalijasi
atsakomybe (būsto pirkimo paskola ir t. t.); santuoka yra ilgalaikė.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad minėtas Komunikatas yra rekomendacinio
pobūdžio ir nesukuria privalomų nurodymų valstybėms narėms, tačiau taip pat pažymi,
kad ji palaiko ir sutinka su Komunikate pateikta pozicija, kad santuoka negali būti laikoma fiktyvia santuoka vien todėl, kad ji suteikia imigracijos privalumą arba bet kokį kitą
privalumą. Teismas, vertindamas ir apibendrindamas aktualias aplinkybes, susijusias su
santuokos fiktyvumo nustatymu, negali vadovautis vien formaliu požiūriu. Priimant
galutinį sprendimą arba darant išvadas dėl santuokos fiktyvumo nustatymo negali likti
pagrįstų abejonių dėl konkrečios santuokos fiktyvumo, priešingu atveju, būtų padaryta
neatstatoma žala žmogaus teisių apsaugai, o konkrečiai – žmogaus teisei į privataus
gyvenimo apsaugą, inter alia įtvirtintai Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
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apsaugos konvencijos 8 straipsnyje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7
straipsnyje, bei pažeistų asmens teisę į santuoką, inter alia įtvirtintą Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 12 straipsnyje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 9 straipsnyje. Nors šios teisės nėra absoliučios ir, kaip pripažino Europos Žmogaus Teisių Teismas, valstybė (taip pat ir nacionaliniai teismai) turi
vertinimo nuožiūros laisvę imigracijos įstatymų kontekste nustatyti tokį reguliavimą,
kuris, esant pagrįstoms priežastims manyti, kad santuoka sudaroma išimtinai siekiant
užtikrinti imigracinį pranašumą (pvz., gauti leidimą atvykti ar gyventi priimančiojoje
šalyje), užkirstų kelią tokių fiktyvių santuokų sudarymui, tačiau kiekvienu atveju turi
būti įvertinta, ar toks kišimasis į žmogaus teisę nėra savavališkas ir neproporcingas
(žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą byloje
O’Donoghue ir kiti prieš Didžiąją Britaniją, pareiškimo Nr. 34848/07).
Konkrečioje situacijoje teisėjų kolegijai kyla pagrįstų abejonių, ar pareiškėjo santuokos sudarymas su Lietuvos Respublikos piliete T. K. 2008 m. rugpjūčio 16 d. turėjo fiktyvios santuokos vieną esminių elementų – specialųjį tikslą, kad santuoka buvo
sudaroma išimtinai siekiant gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir nesiekiant
sukurti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų kitų santuokos teisinių pasekmių.
Atsakovas Migracijos departamentas nurodė, kad po santuokos sudarymo, t. y. 2008
m. gruodžio 29 d. pareiškėjas pateikė prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje ne šeimos susijungimo, bet teisėtos veiklos pagrindu (pareiškėjas įsteigė
TŪB „FidesBalt“) (b. l. 54). Prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje šeimos susijungimo pagrindu pirmą kartą pareiškėjas pateikė tik 2010 m. balandžio
27 d. Vadinasi, pareiškėjo santuokos sudarymas negali būti vertinamas, kaip išimtinai
siekiantis gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Nei atsakovas Migracijos departamentas, priimdamas ginčijamą Sprendimą, nei pirmosios instancijos teismas
šios aplinkybės nevertino.
Susiformavusi administracinių teismų praktika teigia, jog Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalis inter alia numato, kad
individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais)
ir teisės aktų normomis. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo
tvarka (VAĮ 8 str. 1 d., 2 d.). Pažymėtina, kad individualiame administraciniame akte motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Akte turėtų būti nurodomi
pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo
administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą (žr., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756420/2009, 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A261-471/2009).
Iš atsakovo priimto Sprendimo (b. l. 54‒56) matyti, kad pagrindiniai įrodymai, kurių pagrindu buvo nustatyta, kad minėta santuoka yra fiktyvi, buvo pareiškėjo ir jo
sutuoktinės užpildyti apklausos lapai (b. l. 36‒51) ir tarnybinis patikrinimas sutuoktinių
nurodytoje gyvenamoje vietoje. Kaip nurodyta Tarnybiniame pranešime ir matyti iš
apklausos lapų, sutuoktiniai į daugumą klausimų atsakė vienodai, skyrėsi tik atsakymai
apie jų supažindinimo aplinkybes, šventes ir kartu praleistas atostogas. Atsakovas Migracijos departamentas nesiaiškino, kodėl susidarė tam tikri pareiškėjo ir jo sutuoktinės atsakymų neatitikimai. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjas ir
trečiasis suinteresuotas asmuo T. K. pateikė jų vestuvių dienos nuotraukas ir žodinius
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paaiškinimus dėl kai kurių apklausos lapuose nurodytų atsakymų neatitikimų. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo ir jo sutuoktinės atsakymų
neatitikimai yra paaiškinti iš dalies, todėl vertintini kaip nereikšmingi. Be to, pažymėtina, kad vien tik apklausos lapais nustatytų sutuoktinių atsakymų neatitikimo ir fakto,
kad sutuoktinių nurodytoje gyvenamoje vietoje patikrinimo metu nebuvo pareiškėjo
asmeninių daiktų, nepakanka nustatyti santuokos fiktyvumą. Atsakovo Sprendime nenurodyta jokių kitų įrodymų ar duomenų, kurie pagrįstų atsakovo padarytą išvadą, kad
santuoka sudaryta dėl akių, siekiant pareiškėjui gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.
Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvieni santykiai yra individualūs ir negali būti vertintini
paviršutiniškai, neįsigilinus į santykių savitumą.
Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo paaiškinimai dėl to, kad išvykos į Italiją metu jis buvo susipykęs su sutuoktine,
ir dėl šios priežasties sutuoktinių nurodytoje gyvenamoje vietoje nebuvo pareiškėjo asmeninių daiktų, yra vertintini kaip gynybinė pozicija, siekianti pareiškėjui palankaus
sprendimo, nes pirmosios instancijos teismas, darydamas tokią išvadą, remiasi tik prielaida, neapklausdamas kitų liudytojų ir nesiremdamas kitais pagrįstais duomenimis, todėl tinkamai neįvertino galimos pareiškėjo ir jo sutuoktinės santykių situacijos. Be to,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjas ir jo sutuoktinė bendrai naudojasi jiems nuosavybės teise priklausančiais daiktais (pateiktas įgaliojimas, kuriuo 2008 m. spalio mėnesį T.
K. įgaliojo savo sutuoktinį parduoti jai nuosavybės teise priklausantį automobilį), prisiėmė svarbų turtinį įsipareigojimą – planuoja pirkti bendrą būstą (tai patvirtina pateikta
preliminari pirkimo–pardavimo sutartis).
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas tinkamai
neįsigilino į nagrinėjamų santykių individualumą, pareiškėjo atžvilgiu priėmė nepakankamai pagrįstą sprendimą, todėl neatitinkantį VAĮ 8 straipsnio individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, ir sprendžia, jog, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, atsakovas nepagrįstai padarė išvadą, kad pagal nagrinėjamoje
administracinėje byloje surinktus duomenis yra rimtas pagrindas manyti, jog pareiškėjo
santuoka yra fiktyvi, todėl ginčijamas atsakovo Sprendimas yra naikintinas. Visapusiškam, išsamiam ir objektyviam susiklosčiusios situacijos įvertinimui, ar pareiškėjo sudaryta santuoka iš tikrųjų yra sudaryta dėl akių, siekiant pareiškėjui gauti leidimą laikinai
gyventi Lietuvoje, reikia surinkti ir įvertinti daugiau naujų įrodymų. Išvardytos priežastys yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą
nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 2 p.).
Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į visas išdėstytas aplinkybes ir argumentus,
vadovaudamasi ABTĮ 141 straipsnio 2 dalimi, taip pat atsižvelgdama į nagrinėjamos
bylos specifiškumą, jog kilusio ginčo išsprendimas turi tiesioginės įtakos užsieniečio teisinei padėčiai Lietuvos Respublikoje, konstatuoja, kad administracinės bylos grąžinimas
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo gali užvilkinti galutinio sprendimo priėmimą ir tai neatitiktų vieno iš administracinio proceso tikslų – operatyvaus iškilusio
teisinio ginčo išsprendimo. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos
teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – pareiškėjo skundas
tenkinamas iš dalies, panaikinant atsakovo Migracijos departamento priimtą ginčijamą
Sprendimą ir įpareigojant atsakovą išnagrinėti pareiškėjo prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje iš naujo.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
n u t a r i a:
Pareiškėjo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo V. Y. skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imigracijos reikalų skyriaus 2011 m. birželio 9 d. sprendimą Nr. (15/4-2)3I-415(00030) „Dėl atsisakymo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (duomenys neskelbtini) piliečiui V. Y.“.
Įpareigoti atsakovą Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos išnagrinėti pareiškėjo V. Y. prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje iš naujo.
Nutartis neskundžiama.

2.2. Dėl konkurencijos teisinių santykių
2.2.1. Dėl terminų nuobaudai skirti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą taikymo, kai teismas anksčiau grąžino Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai bylą papildomam tyrimui atlikti
Konkurencijos įstatymo (2007 m. spalio 25 d. įstatymo redakcija) 40 straipsnio 3 dalyje
buvo nustatyta, jog ūkio subjektai gali būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus ne vėliau kaip per trejus metus nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam
pažeidimui, – nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos. Ši nuostata yra aiški ir nedviprasmiška – tai, kad nebuvo nustatytos jokios senaties termino eigos skaičiavimo išimtys, reiškia, jog tokių išimčių įstatymų leidėjas nenumatė. Paminėtoje normoje nesant eksplicitinių
nuostatų, jog senaties terminas tam tikrais atvejais gali būti sustabdomas, darytina išvada, jog ji implicitiškai nustatė, kad senaties termino eiga yra skaičiuojama visais atvejais
vienodai ir nepriklauso nuo konkurencijos bylos nagrinėjimo Konkurencijos taryboje bei
teismuose aplinkybių. Nurodyta norma nenumatė, jog senaties terminas gali būti sustabdomas ar atnaujinamas, inter alia tais atvejais, kai, kaip ir nagrinėjamoje situacijoje, byla
dėl konkurencijos teisės pažeidimo perduodama nagrinėti teismui, o vėliau Konkurencijos
tarybos nutarimas panaikinamas ir byla grąžinama Konkurencijos tarybai papildomam
tyrimui atlikti.
Rėmimasis įstatymo ar teisės analogija, nustatant senaties termino skaičiavimo taisyklių
taikymą ūkio subjekto nenaudai, lemtų, jog jis būtų patrauktas atsakomybėn ne pagal
tiesiogiai įstatyme įtvirtintas sąlygas, ir tai prieštarautų tiek teisėtų lūkesčių, tiek teisinės
valstybės principams. Tik esant aiškiai apibrėžtam atsakomybės pagrindui asmuo gali
būti traukiamas atsakomybėn ir nubaudžiamas, o visos abejonės turi būti aiškinamos jo
naudai.
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Administracinė byla Nr. A520–2136/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01445-2011-1
Procesinio sprendimo kategorija 7.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. birželio 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Dalios Višinskienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareiškėjo akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ atstovams Daliui Trumpai,
advokatams Irmantui Norkui ir Mariui Intai, pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės
„Marijampolės pieno konservai“ atstovams advokatams Elijui Burgiui ir Arvydui Pociui,
atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei Giedrei Jarmalytei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai akcinė bendrovė „Rokiškio sūris“ (toliau – ir AB „Rokiškio sūris“) ir
uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės pieno konservai“ (toliau – ir UAB „Marijampolės pieno konservai“) (toliau – ir pareiškėjai) su skundais kreipėsi į teismą, prašydami
panaikinti 2011 m. birželio 9 d. atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
(toliau – ir Konkurencijos taryba, atsakovas) nutarimą Nr. 2S-13 „Dėl pieno supirkimo
ir perdirbimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 2S-13).
Pareiškėjų nuomone, Nutarimas Nr. 2S-13 buvo priimtas pažeidžiant viešojo administravimo principus, o jame padarytos išvados apie draudimą keistis informacija tarp
žalio pieno supirkimo rinkos ir pieno produktų pardavimo rinkos dalyvių bei tokio
keitimosi informacija neigiamą poveikį konkurencinei aplinkai yra nepagrįstos.
Pareiškėjų teigimu, Konkurencijos taryba paskyrė baudas AB „Rokiškio sūris“ ir
UAB „Marijampolės pieno konservai“ už tariamus Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo pažeidimus, nors nuo tirtų veiksmų praėjęs įstatyme numatytas atsakomybės
taikymo senaties terminas. Paaiškino, kad pagal tariamo pažeidimo metu galiojusios
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Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies redakciją (2007 m. spalio 25 d. įstatymo
redakcija) ūkio subjektai galėjo būti patraukti atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo
pažeidimus ne vėliau kaip per 3 metus nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui – nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos. Nurodė, kad Konkurencijos tarybos tirti informacijos mainų tarp pieno perdirbimo bendrovių veiksmai buvo
baigti dar 2007 m. gruodžio mėn., o bauda už tariamus Konkurencijos įstatymo pažeidimus buvo paskirta praėjus daugiau nei pusmečiui po šio senaties termino pasibaigimo
dienos, t. y. 2011 m. birželio 9 d. Pasak pareiškėjų, senaties terminui stabdyti Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – ir ATPK) šiuo atveju
negali būti taikomas, kadangi ne šis teisės aktas numato Konkurencijos tarybos tyrimo
atlikimo tvarką, terminus bei galimas sankcijas. Pabrėžė, kad termino sustabdymo argumentas galėtų būti vertinamas kaip pagrįstas tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, jei tai būtų
tiesiogiai nurodyta Konkurencijos įstatyme. Taip pat pabrėžė, kad negali būti taikoma
įstatymų analogija, kadangi nėra pačios teisės spragos, kurią reikėtų užpildyti. Anot pareiškėjų, Konkurencijos taryba, laikydama, kad sankcijų skyrimo terminas bylos nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau – ir LVAT) metu sustojo,
de facto pritaikė naujas konkurencijos teisės normas atgaline tvarka, nors konkurencijos
teisės reguliuojamuose santykiuose teisės aktai negali būti taikomi retroaktyviai. Be to,
pareiškėjų manymu, Konkurencijos taryba be pagrindo rėmėsi LVAT administracinėje
byloje Nr. A822-692/2010 suformuluotomis taisyklėmis, kaip precedentu, priimant skundžiamą nutarimą, kadangi minėtos bylos ratio decidendi yra visiškai skirtinga. Atkreipė
dėmesį, kad galimybės stabdyti privačių asmenų patraukimo atsakomybėn senaties terminus už konkurencijos teisės pažeidimus, kai byla yra nagrinėjama teisme, nenumato
ir jokie ES teisės aktai, nes 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Tarybos reglamento (EB) Nr.
1/2003 (toliau – ir Reglamentas Nr. 1/2003) nuostatos nacionalinių institucijų atliekamiems tyrimams netaikytinos. Pažymėjo, kad ir pati Konkurencijos taryba „dekupažo“
byloje (Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 22 d. nutarimas
Nr. 2S-29 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių dekupažo, rankdarbių reikmenų bei kitų susijusių prekių pardavimu, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“) teigė, kad remtis kitų teisės aktų pagrindu skiriamų
baudų dydžių nustatymo nuostatomis nėra jokio teisinio pagrindo.
Pareiškėjai atkreipė dėmesį, kad Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas, po kurio
buvo priimtas Nutarimas Nr. 2S-13, jau yra trečiasis tyrimas, atliktas dėl to paties dalyko
ir tuo pačiu pagrindu. Pareiškėjų nuomone, pareiškėjų atsakomybės klausimo pakartotinis nagrinėjimas, remiantis iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, esant bylai jau
išspręstai dar 2002 metais, pažeidžia draudimą bausti asmenį tuo pačiu pagrindu du
kartus. Pažymėjo, kad Konkurencijos tarybos pozicija dėl 2002 metais atlikto tyrimo
bei jo apimties santykio su 2007 metais atliktu tyrimu yra nevienalytė ir Konkurencijos
tarybos tyrėjai nuolat keitė savo paaiškinimus. Paaiškino, kad trečiojo tyrimo metu per
2 metus buvo atliktas tik vienas procesinis veiksmas, todėl, pareiškėjų nuomone, Konkurencijos taryba jokio naujo papildomo tyrimo, kaip tai padaryti buvo įpareigojęs LVAT,
realiai neatliko, o baudą pareiškėjams pakartotinai skyrė iš esmės esant nustatytoms
toms pačioms aplinkybėms, kurios buvo nustatytos ir atlikus antrąjį tyrimą 2007 metais
ir kurios LVAT buvo pripažintos nepakankamomis tokiai atsakomybei taikyti. Pabrėžė,
jog nors LVAT 2009 m. birželio 11 d. sprendime Konkurencijos tarybai aiškiai nurodė, kad atliekant papildomą tyrimą ir vertinant susitarimo keistis informacija atitikimą
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Konkurencijos įstatymui būtina pagrįsti susitarimo antikonkurencinį tikslą ir poveikį
ir tuo tikslu įvertinti, ar pasikeitimas informacija nagrinėjamos bylos aplinkybėmis gali
pašalinti netikrumą dėl planuojamo suinteresuotų įmonių elgesio, tačiau Konkurencijos taryba Nutarime Nr. S2-13 nurodė, kad nustatyti konkurenciją ribojantį tikslą ir
poveikį visai nėra svarbu. Pareiškėjų teigimu, atliekant papildomą tyrimą nebuvo analizuotas joks faktinis rinkos ar konkurencijos rinkoje pokytis, taip pat nebuvo tiriamas
pareiškėjų elgesys konkurencijos ribojimo pagal tikslą aspektu. Pareiškėjų įsitikinimu,
toks elgesys, kada bauda skiriama pasiremiant nauja LVAT praktika, o ne išsamaus papildomo tyrimo, kurį atlikti įpareigojo teismas, metu gautomis išvadomis, yra akivaizdus teismo įpareigojimų nevykdymas. Taip pat pažymėjo, kad LVAT 2009 m. spalio 16
d. išnagrinėta administracinė byla Nr. A502-34/2009 (toliau – ir „popieriaus“ byla) nėra
analogiška nagrinėjamai bylai, todėl „popieriaus“ byloje suformuotos taisyklės negali
būti vertinamos kaip precedentas nagrinėjamoje situacijoje. Pareiškėjai nesutiko, jog
neįmanoma objektyviai įrodyti keitimosi informacija faktinio poveikio konkurencijai,
nes ES institucijų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) praktikoje
yra išaiškinta, kad galima įrodyti faktinį poveikį konkurencijai, ir net nurodyta, kaip tai
padaryti, pavyzdžiui, ESTT Consten and Grundig byloje yra nurodęs, kad ribojantis poveikis pasireiškia pakilusiomis kainomis ir pablogėjusia prekės kokybe ar sumažėjusiu
prekės kiekiu rinkoje, kuriuos lėmė sudarytas susitarimas, be to ES institucijų praktikoje
yra netgi išskirta vadinamoji „poveikio“ bylų kategorija, kurioje yra reikalaujama įvertinti konkurenciją rinkoje, sveriant pro ir anti konkurencinių veiksnių balansą.
Anot pareiškėjų, Konkurencijos taryba netinkamai apibrėžė žaliavinio pieno ir
pieno produktų prekių bei geografinę rinkas, kuriose veikia pareiškėjai su kitais pieno perdirbėjais, bei pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį netinkamai įvertino patį
pieno perdirbimo bendrovių keitimąsi informacija. AB „Rokiškio sūris“ teigimu, atsakovas pasirinko netinkamą kriterijų žalio pieno supirkimo geografinei rinkai nustatyti,
nes buvo tiriama ne tai, kokioje rinkoje dėl žalio pieno varžosi tyrime dalyvaujančios
įmonės, o tai, kas pieną superka Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pareiškėjo nuomone,
toks geografinės rinkos nustatymas yra ydingas, nes bet kuri iš tyrime dalyvaujančių
įmonių gali žalią pieną įsivežti iš kaimyninių valstybių, jei jo Lietuvoje trūksta arba jei
jis užsienyje yra pigesnis. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad Konkurencijos tarybos išvada
dėl pieno produktų pardavimo geografinės rinkos daroma remiantis tik dviem argumentais: vartotojų prisirišimu prie lietuviškų prekių ir kainų tarp valstybių skirtumais,
tačiau Konkurencijos taryba nemini užsienio prekės ženklų sėkmės, kurie atskiruose
prekių segmentuose sudaro didžiulę konkurenciją Lietuvos gamintojams.
Pareiškėjų teigimu, atsakovas neteisingai nustatė ir pieno produktų prekių rinką.
Nurodė, kad visos pieno produktų rinkos yra vadinamos, analizuojamos ir vertinamos
kaip viena bendra pieno produktų rinka. Pasak pareiškėjų, kadangi kiekviena konkrečios
produktų kategorijos rinka iš esmės skiriasi, toks visų pieno produktų rinkų vertinimas
kaip vienalytės rinkos yra klaidingas. Pažymėjo, jog neteisingai nustačius atitinkamą
rinką, jokios tolimesnės išvados negali būti teisingos, nes neteisingų duomenų pagrindu
negali atsirasti teisingas rezultatas.
Pažymėjo, kad pareiškėjai ir kiti Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“
(toliau – ir asociacija „Pieno centras“) nariai nesiekė riboti konkurencijos ir niekada
nesikeitė informacija apie planuojamas būsimas kainas ar kiekius, todėl pagrindo teigti,
kad pareiškėjai ir kitos bendrovės turėjo ketinimą riboti konkurenciją ir buvo sudariu298

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

sios kartelinį susitarimą, taip pat nėra, taigi siekiant nustatyti, ar yra pagrindas taikyti
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, turėjo būti analizuojamas informacijos mainų ribojamasis poveikis konkurencijai.
Pareiškėjai nesutiko su Konkurencijos tarybos teiginiais, kad informacija buvo keičiamasi didelės koncentracijos žalio pieno supirkimo bei pieno produktų gamybos ir
pardavimo rinkose. Pareiškėjų teigimu, analizuojant rinkų struktūrą, nebuvo įtraukti
visi rinkoje veikiantys ūkio subjektai, pavyzdžiui, Latvijos ir kiti užsienio gamintojai.
Be to, vertinant rinkų struktūrą bei skaičiuojant koncentraciją rinkose buvo įtraukta
akcinė bendrovė „Žemaitijos pienas“ (toliau – ir AB „Žemaitijos pienas“), nors ji nėra
asociacijos „Pieno centras“ narė ir nedalyvauja informacijos mainuose, todėl keitimosi
informacija poveikis rinkai yra visai kitoks.
Pareiškėjų manymu, Konkurencijos taryba nepagrįstai minėtai informacijai suteikė
strateginę reikšmę. Paaiškino, kad šiuo atveju pareiškėjams ir kitiems žaliavinio pieno
supirkimo ir pieno produktų gamybos ir pardavimo rinkose veikiantiems ūkio subjektams strategiškai svarbiausi yra ne su produktų kiekiu, bet su kaina susiję duomenys.
Pažymėjo, kad platinama informacija nesuteikė galimybės tiksliai įvertinti konkurentų
rinkos dalių, kadangi duomenys buvo pateikti tik apie prekybą Lietuvos teritorijoje, o
pieno produktų geografinės rinkos ribos sietinos su visos ES ar dar didesne teritorija.
Pareiškėjų nuomone, Konkurencijos taryba be pagrindo apibūdino informaciją kaip individualią. Pažymėjo, jog siunčiama informacija buvo maksimaliai apibendrinta (bendras superkamo pieno kiekis), o tokia informacija neindividualizuoja rinkoje veikiančių
pieną gaminančių ūkio subjektų.
Pareiškėjai atkreipė dėmesį, jog nuo pat narystės asociacijoje „Pieno centras“ pradžios 1992 metais gaudavo informaciją apie atitinkamų pieno produktų gamybą bei
pardavimus, tačiau šios informacijos nelaikė konfidencialia ir tokio vertingumo informacija, kuri atskleistų konkurentams įmonės verslo strategijas, taigi neturėjo pagrindo
manyti, kad tokios informacijos platinimas yra ribojantis konkurenciją ir todėl galėtų
būti draudžiamas. Pažymėjo, kad tokią pačią apibendrintą informaciją ir dar labiau detalizuotus duomenis pareiškėjai ir kiti atitinkamų rinkų dalyviai gali įsigyti iš rinkos
tyrimo kompanijų, be to, didelė dalis informacijos yra prieinama viešai. AB „Rokiškio
sūris“ manymu, žalio pieno supirkimo rinka dėl viešai skelbiamos informacijos, dėl didelio skaičiaus pieno tiekėjų, kuriems informacija apie žalio pieno supirkimo kainų pokyčius pranešama iš anksto, ir dėl informacijos apie supirkimo kainų keitimą viešumo
tarp pieno tiekėjų, kas sąlygoja visų suinteresuotų asmenų susižinojimą, yra skaidri bei
leidžia stebėti konkurentų veiksmus rinkoje per se.
Pareiškėjų teigimu, kaip nepagrįsta vertintina ir Konkurencijos tarybos nuomonė,
jog pieno produktų rinkos yra izoliuotos nuo potencialių konkurentų įėjimo į jas būtent dėl keitimosi informacija per asociaciją „Pieno centras“. Pareiškėjai pabrėžė, kad
duomenų gavimas iš asociacijos „Pieno centras“ nebuvo nustatytas kaip Konkurencijos
įstatymo pažeidimas 2002 metais vykdyto Konkurencijos tarybos tyrimo metu. Paaiškino, kad nurodyta informacija ne tik buvo gauta teisėtai, tačiau ji nepadėjo gauti jokio
papildomo pelno ar įgyti konkurencinio pranašumo. Nurodė, kad pareiškėjų pelningumas atitinka kitų šioje rinkoje veikiančių įmonių (tiek Europoje, tiek pasaulio mastu)
pelningumui. Pažymėjo, jog ESTT byloje GlaxoSmithKline Services Unlimited prieš Europos Komisiją yra pabrėžęs, kad jei susitarimo turinio analizė neatskleidžia pakankamo
laipsnio žalos konkurencijai, tada turi būti vertinamos susitarimo pasekmės ir susitari299

I. Administracinių teismų praktika

mas bus pripažintas draudžiamu, jei bus įrodytos būtinos aplinkybės, kurios patvirtintų,
jog iš tiesų konkurencija buvo žymia apimtimi apribota, iškreipta ar panaikinta.
AB „Rokiškio sūris“ nuomone, net jeigu ir būtų pripažinta, kad keitimasis informacija pažeidžia Konkurencijos įstatymą, Konkurencijos taryba netinkamai pritaikė sankciją AB „Rokiškio sūris“. AB „Rokiškio sūris“ teigimu, atsakovas nepagrįstai skyrė dvigubą baudą ir neatsižvelgė į atsakomybę lengvinančias aplinkybes bei teisėtų lūkesčių
principą. UAB „Marijampolės pieno konservai“ teigimu, šiuo atveju turėtų būti taikomas
Konkurencijos įstatymo 6 straipsnis, įtvirtinantis išimtį, kada netaikomas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis, nes informacijos mainai tarp atitinkamų rinkos dalyvių gerino produktų gamybą ir paskirstymą, ir todėl buvo naudingi bei didino veiksmingumą.
UAB „Marijampolės pieno konservai“ nuomone, nagrinėjamais informacijos mainais
pasiektas didesnis veiksmingumas buvo perduodamas vartotojams ir gaunama nauda
nusvėrė galimą ribojamąjį poveikį konkurencijai.
Pareiškėjų nuomone, kaip aplinkybė, lengvinanti atsakomybę, turėtų būti vertinami valstybės institucijų veiksmai, kadangi nagrinėjamoje byloje svarbų vaidmenį atliko
Konkurencijos tarybos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiksmai. Anot
pareiškėjų, nagrinėjamo tyrimo atveju yra aktuali išimtis dėl Konkurencijos įstatymo
5 straipsnio netaikymo, kai ūkio subjektai veikia valstybės institucijų taisyklių sureguliuotos rinkos, kurioje neveikia laisva konkurencija, sąlygomis. Pareiškėjų įsitikinimu,
net ir tuo atveju, jei Konkurencijos taryba manytų, kad nagrinėjamu atveju vis dėlto yra
taikomas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis, kadangi nacionalinė teisė tik skatino ar
palengvino galimybes ūkio subjektams elgtis antikonkurenciškai, valstybės institucijų
vaidmuo nagrinėjamu atveju turi būti vertinamas kaip aplinkybė, lengvinanti pareiškėjų atsakomybę.
Pažymėjo, jog atsakovo išvados dėl iš asociacijos „Pieno centras“ gaunamos informacijos žalingumo prieštarauja ankstesniems Konkurencijos tarybos nutarimams tuo
pačiu klausimu ir dėl to paties dalyko. Konkurencijos tarybos praktika sukūrė teisėtą lūkestį, kad pareiškėjų ir kitų atitinkamų rinkų dalyvių veiksmai žaliavinio pieno
ir pieno produktų rinkose, įskaitant ir informacijos teikimą bei gavimą, yra teisėti ir
pagrįsti, todėl, anot pareiškėjų, nesuprantama, kodėl už tuos pačius veiksmus, kurie jau
buvo pripažinti teisėtais, ūkio subjektus norima bausti dabar. Pareiškėjų nuomone, net
ir tuo atveju, jeigu išvados apie informacijos mainų, vykstančių tarp pieno perdirbimo
bendrovių ir asociacijos „Pieno centras“, neteisėtumą būtų pripažintos pagrįstomis, tai
ši aplinkybė galėtų būti aktuali tik galiojimo į ateitį aspektu. Paaiškino, jog retroaktyvus
nustatytos aplinkybės taikymas negalimas, kadangi iki 2007 metų pabaigos informacijos
mainai vyko vadovaujantis tuo teisiniu įvertinimu, kurį Konkurencijos taryba pateikė
2002 metais atlikto tyrimo metu.
Pareiškėjai pabrėžė, kad informaciją apie supirktus žaliavinio pieno kiekius siuntė
ne savo iniciatyva, o vykdydama privalomus valstybės institucijų nurodymus, už kurių
nevykdymą grėsė administracinė atsakomybė. Nurodė, kad informaciją apie supirktus
žaliavinio pieno kiekius ir pagamintą produkciją ūkio subjektai siuntė ne asociacijai
„Pieno centras“, o valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
bei Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Valstybės institucijos apibendrindavo gaunamą informaciją ir pateikdavo ją asociacijai „Pieno centras“.
Atkreipė dėmesį, jog visose sutartyse su šiomis valstybės institucijomis buvo aiškiai atskleista, kad informacija bus perduodama nurodytos asociacijos nariams ir nė viena iš
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šių institucijų tam neprieštaravo. Pareiškėjų teigimu, valstybės institucijoms daugiau nei
dešimt metų buvo puikiai žinoma, kokią informaciją gauna asociacijos „Pieno centras“
nariai, todėl asociacijos nariai neturėjo jokio pagrindo manyti, kad kas mėnesį gaudami
iš asociacijos statistikos suvestines daro kokį nors įstatymų pažeidimą. Pareiškėjų nuomone, net ir tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad keitimasis informacija šiuo atveju gali
būti vertinamas kaip neatitinkantis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatų, tokiu
atveju pareiškėjų ir kitų asociacijos „Pieno centras“ narių veiksmai neturėtų būti vertinami kaip neteisėti, kadangi šie ūkio subjektai buvo suklaidinti kompetentingų valstybės institucijų, kurios savo elgesiu pripažino nurodytų asmenų elgesio teisėtumą, taigi
bauda pareiškėjams negali būti skiriama apskritai arba pareiškėjai turi būti atleisti nuo
baudos inter alia atsižvelgiant į mišrios kaltės doktrinos nuostatas.
Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjų skundus prašė juos atmesti
kaip nepagrįstus.
Nurodė, kad pagrindinis atitinkamos rinkos apibrėžimo tikslas yra nustatyti nagrinėjamų ūkio subjektų konkurentus, galinčius varžyti jų laisvę elgtis nepriklausomai nuo
kitų rinkos dalyvių. Paaiškino, kad apibrėžiant atitinkamą rinką yra vertinama ne tai,
kokiose teritorijose nagrinėjami ūkio subjektai veikia ar gali veikti, tačiau tai, kokiose teritorijose veikiantys kiti ūkio subjektai sudaro konkurencinį spaudimą nagrinėjamiems
ūkio subjektams. Atkreipė dėmesį, kad toks atitinkamos rinkos aiškinimas atitinka ir
Europos Komisijos praktiką, kuri atsispindi Europos Komisijos Pranešime dėl atitinkamos rinkos Bendrijos konkurencijos teisės tikslams (OL, 1997 C 372, p. 5). Atsakovo
nuomone, Lietuvos teritorija šiuo atveju yra aktuali dėl to, kad ją galima vertinti kaip
minimalią teritoriją, kurioje vienodomis sąlygomis veikia ir atitinkamai turi vienodas
sąlygas tarpusavyje konkuruoti (darant prielaidą, kad nėra sudaryto konkurenciją ribojančio susitarimo) pareiškėjai bei kiti nagrinėjamuose informacijos mainuose dalyvavę
asociacijos „Pieno centras“ nariai.
Konkurencijos taryba nurodė, kad atsižvelgusi į produktų savybes bei iš mažmenine prekyba maisto produktais užsiimančių ūkio subjektų gautus paaiškinimus, kaip
atskiras produktų rinkas išskyrė atskiras pieno produktų rūšis. Pažymėjo, jog tiek rinkos
dalyvius, tiek rinkos struktūrą vertino pagal kiekvieną iš šių rinkų atskirai. Paaiškino,
kad dėl kitų atitinkamų atskirų pieno produktų rinkų tyrimo metu nebuvo gauta tikslių
visapusiškų duomenų dėl konkrečių ūkio subjektų jose užimamų rinkos dalių, todėl nebuvo parengti analogiški grafikai ir lentelės, tačiau tai nepaneigia to, kad Konkurencijos
taryba tinkamai ir pakankamai pagrįstai įvertino šias pieno produktų rinkas, remdamasi kitomis tyrimo metu nustatytomis aplinkybėmis. Paaiškino, kad atitinkamos atskiros
pieno produktų rinkos praktiniais sumetimais buvo įvardijamos bendrai kaip atitinkamos „pieno produktų rinkos“, tačiau tai nepaneigia nei atskirų šių produktų rinkų
apibrėžimo, nei Nutarime Nr. 2S-13 padarytų išvadų dėl jų struktūros ir konkurenciją
ribojančio poveikio joms, pareiškėjams bei kitiems asociacijos „Pieno centras“ nariams
keičiantis konfidencialaus pobūdžio informacija. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju, konstatuojant Konkurencijos įstatymo pažeidimą, yra svarbu, ar iš viso UAB „Marijampolės
pieno konservai“ parduoda savo produktus Lietuvoje, o ne tai, kokią savo produkcijos
dalį šis ūkio subjektas parduoda Lietuvoje. Atsakovas paaiškino, kad atsižvelgus į tai,
jog Lietuvoje konkurencijos sąlygos parduodant pieno produktus skiriasi nuo konkurencijos sąlygų gretimose teritorijose, nagrinėjamu atveju buvo apibrėžtos atitinkamos
nacionalinės pieno produktų rinkos, t. y. nagrinėta pieno produktų gamyba ir prekyba
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Lietuvos Respublikoje. Be to, atsakovo teigimu, vien tik atitinkamose rinkose veikiančių
ūkio subjektų skaičius savaime neleidžia daryti išvados, ar konkrečios nagrinėjamos
rinkos yra suskaidytos, ar ne, kadangi neišvengiamai reikia atsižvelgti ir į atskirų ūkio
subjektų padėtį rinkoje, t. y. užimamas atitinkamų rinkų dalis.
Konkurencijos tarybos nuomone, vertinant informacijos strateginę reikšmę, atsižvelgiama į tai, kad esant normalioms konkurencijos sąlygoms, ūkio subjektai tokios
informacijos neatskleistų, nes ji tiksliausiai atspindi konkretaus ūkio subjekto veiklos
rinkoje ir jų pokyčių rodiklius. Pažymėjo, jog tokios nuomonės laikosi Europos Komisija, viename iš savo sprendimų nurodžiusi, kad tokia informacija, kuri apima tikslius
duomenis apie kiekvieno dalyvio pardavimų apimtis ir rinkos dalis, paprastai laikoma
komercine paslaptimi, kuri suteikia konkurencinį pranašumą, ir dėl šios priežasties neturėtų būti atskleidžiama ar ja dalinamasi su konkurentais. Be to, Europos Komisija pažymėjo, jog tokia informacija yra sunkiausiai gaunama rinkos informacija ir yra tikslus
prekybos rinkoje bruožų ir jų pokyčių indikatorius. Atsakovo teigimu, detali informacija, kuria keitėsi pareiškėjai, leido aiškiai matyti visus su konkurentų vykdoma ūkine
veikla tiek superkant pieną, tiek užsiimant pieno produktų gamyba susijusius veiklos
pokyčius, todėl Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo, kad minėta informacija laikytina strateginę reikšmę turinčia informacija. Be to, informacijos mainai apėmė akivaizdžiai individualaus pobūdžio informaciją, kadangi joje buvo pateikiami duomenys
apie kiekvieną atskirą pieno supirkimo ir perdirbimo veikla užsiimantį ūkio subjektą.
Atsakovas taip pat pažymėjo, kad nė viename iš pareiškėjų nurodytų viešų informacijos šaltinių pateikiama informacija neatitinka tos informacijos, kuria keitėsi nagrinėti
ūkio subjektai, pobūdžio. Nurodė, jog esminis skirtumas tarp viešai prieinamos informacijos ir tos, kuria buvo keičiamasi per asociaciją „Pieno centras“, yra tas, kad viešai
prieinama informacija nesudarė sąlygų vertinti konkurentų veiklos rodiklių, o informacija, kuria buvo keičiamasi, sudarė tam ypatingai palankias sąlygas visus itin detalius
duomenis pateikiant pagal atskirus ūkio subjektus. Taip pat nurodė, jog informacijos
konfidencialumas, kaip ir jos strateginė svarba ar aktualumas, konkurencijos teisės prasme nėra vertinama pagal subjektyvius ūkio subjektų vertinimus, kadangi konkurenciją
ribojantis poveikis gali pasireikšti nepriklausomai nuo to, ar konkrečią informaciją ūkio
subjektas laiko ar nelaiko savo komercine paslaptimi. Konkurencijos tarybos manymu,
tai, kad nagrinėjamą informaciją pareiškėjai bei kiti asociacijos „Pieno centras“ nariai
atskleidė tik abipusiškumo pagrindu, t. y. tik mainais į kitų ūkio subjektų gaunamą analogišką informaciją, patvirtina tai, kad visi šie ūkio subjektai sutiko atskleisti savo atitinkamus duomenis tik tiems kitiems asociacijos „Pieno centras“ nariams, kurie taip pat
yra davę sutikimus atskleisti jų pačių atitinkamą informaciją, nes vienašališkas tokių
duomenų atskleidimas ūkio subjektams būtų nenaudingas ir net žalingas.
Atsakovo teigimu, pažeidimą sudaro būtent pats faktas, kad vis dėlto tokie informacijos mainai buvo vykdomi, o tai, kad pareiškėjai ir kiti ūkio subjektai šiuos mainus
įgyvendino per asociaciją „Pieno centras“, įtakos pažeidimui kvalifikuoti neturi. Pasak
atsakovo, konkurencijos teisės pažeidimais laikomi ne tik tokie konkurentų sudaryti
susitarimai, kurie turi tikslą riboti konkurenciją, tačiau ir tokie, kurie turi konkurenciją ribojantį poveikį. Konkurencijos taryba nurodė, jog Nutarime Nr. 2S-13, atsižvelgus į informacijos mainų pobūdį ir atitinkamų nagrinėtų rinkų savybes, buvo padaryta pagrindinė išvada, kad tokie informacijos mainai sudarė kuo palankiausias sąlygas
informacijos mainų dalyviams stebėti ir pastebėti iš esmės bet kokius pokyčius tiek
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pagrindinių ir didžiausių konkurentų veikloje, tiek esant poreikiui imtis atsakomųjų
veiksmų vieniems prieš kitus ar prieš informacijos mainuose nedalyvavusius atitinkamų rinkų dalyvius. Tokios visapusiškos atitinkamų rinkų stebėjimo sistemos sudarymas
ūkio subjektų susitarimo pagrindu (o ne natūraliai atitinkamose rinkose egzistuojančio
tam tikro lygio skaidrumo dėka) leido tokios informacijos mainų sistemos dalyviams,
įskaitant ir pareiškėjus, sumažinti netikrumą dėl savo konkurentų veiksmų atitinkamose
rinkose, tokiu būdu pakeičiant normaliomis konkurencijos sąlygomis egzistuojančią riziką (susijusią su nežinojimu ar nepakankamai tiksliu žinojimu apie konkurentų veiklą)
praktiniu bendradarbiavimu (sudarydami susitarimą keistis konfidencialaus pobūdžio
informacija). Atsakovo įsitikinimu, tokio pobūdžio informacijos mainai, nors savaime
neapribojo konkurencijos iki tokio lygio, kad konkurencija apskritai būtų eliminuota,
vis dėlto ribojo konkurenciją, nes konkurencijos sąlygos atitinkamose rinkose būtų buvusios kitokios nesant nagrinėtų asociacijos „Pieno centras“ narių vykdytų informacijos
mainų. Pabrėžė, kad tokį konkurencijos ribojimą lėmė tai, kad tokio pobūdžio informacijos mainai pašalino netikrumą tiek dėl atskirų konkurentų veiksmų, tiek apskritai dėl
rinkos veikimo, o tai atitinkamai lėmė, kad informacijos mainų dalyviai vengė aktyvios
tarpusavio konkurencijos bei sudarė sąlygas riboti ir kitų informacijos mainuose nedalyvavusių ūkio subjektų galimybes konkuruoti.
Atsakovas pažymėjo, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas grindžiamas ne tuo, jog informacijos mainai visiškai eliminavo konkurenciją, o tuo, kad
dėl vykdytų informacijos mainų buvo iš esmės pašalintas netikrumas dėl konkurentų
veiksmų atitinkamoje rinkoje, dėl ko galėjo būti apribota tarpusavio konkurencija bei
kitų ūkio subjektų konkurencijos galimybės. Nurodė, jog pagal ESTT bei LVAT praktiką
nagrinėjant susitarimus dėl keitimosi informacija yra pripažįstama, jog pakanka nustatyti potencialų tokių susitarimų poveikį. Atsakovas nurodė, kad LVAT yra pažymėjęs,
jog negali būti vienareikšmiškai atmesta tai, kad jei keitimosi informacija nebūtų buvę,
bendrovių, kurios keitėsi informacija, rinkos dalys ar prekių kainos būtų buvusios kitokios, ir tai jau būtų realus poveikis konkurencijai. Atsakovo įsitikinimu, akivaizdu, kad
pateikti tiesioginių įrodymų, kokia būtų situacija, jei keitimosi informacija nebūtų buvę,
taip pat koks galėtų būti atitinkamų susitarimų, suderintų veiksmų ar asociacijų sprendimų potencialus antikonkurencinis poveikis, yra praktiškai neįmanoma ir iš Konkurencijos tarybos to negali būti reikalaujama.
Konkurencijos tarybos nuomone, kai 2009 m. birželio 11 d. LVAT sprendimu administracinėje byloje Nr. A822-750/2009 byla buvo grąžinta Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti, patraukimo atsakomybėn terminas turėjo būti pradėtas skaičiuoti
iš naujo nuo minėto LVAT sprendimo priėmimo dienos, nes toks termino eigos vertinimas atitiktų teisingumo ir protingumo kriterijus, kadangi nebūtų sudaryta galimybė
ūkio subjektams išvengti atsakomybės už Konkurencijos įstatymo pažeidimus. Pažymėjo, kad priešingu atveju susidarytų situacija, kai dėl ilgai trunkančio bylinėjimosi teismuose išnyktų galimybė ištaisyti Konkurencijos tarybos tyrimo trūkumus, jeigu tokius
nustatytų teismas, bei atitinkamai įvykdyti teismo sprendimą dėl tinkamo ūkio subjektų veiksmų ištyrimo atliekant papildomą tyrimą. Taip pat pažymėjo, jog bylinėjimasis
administraciniuose teismuose gali užtrukti kelerius metus, taigi, jei teismo sprendimas
dėl Konkurencijos tarybos nutarimo įsiteisėtų jau praėjus 3 metų terminui nuo vykdyto
pažeidimo, susidarytų situacija, kad teismo sprendimas taptų beprasmis, nes Konkurencijos taryba, atlikusi papildomą tyrimą ir konstatavusi konkurencijos teisės pažei303
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dimą, negalėtų tinkamai to įvertinti skirdama ūkio subjektui sankciją už tai. Atsakovo
įsitikinimu, tokia 2004 m. gegužės 1 d. Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies
redakcija, dėl kurios galėjo susidaryti aptariama atsakomybės išvengimo situacija, rodo
teisės spragą, kuri turi būtų aiškinama vadovaujantis įstatymo analogija, t. y. vadovaujantis panašius santykius reglamentuojančiu įstatymu. Šiuo atveju tai yra ATPK, kuris,
kaip ir Konkurencijos įstatymas, taip pat reglamentuoja atsakomybę už administracinės
teisės pažeidimus. Konkurencijos tarybos nuomone, būtų nepagrįsta ir neproporcinga
mažiau pavojingų pažeidimų atveju taikyti griežtesnes patraukimo atsakomybėn taisykles nei konkurencijos teisės normų pažeidimo atveju, ypač, kai LVAT yra pripažinęs,
kad atsakomybė už Konkurencijos įstatymo pažeidimus suprantama kaip administracinė atsakomybė plačiąja prasme, todėl administracinės atsakomybės principai gali būti
taikomi ir Konkurencijos įstatymo pažeidimams (LVAT 2004 m. birželio 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P5-82/2004). Taigi, pasak atsakovo, nagrinėjamu atveju pagal įstatymo analogiją turėtų būti taikoma ATPK 35 straipsnio 5 dalies (anksčiau – 4
dalies) nuostata, todėl nesvarbu, kaip bebūtų skaičiuojama 2004 m. gegužės 1 d. redakcijos Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje numatyto termino pradžia, nuo
teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos šis terminas turėtų būti skaičiuojamas iš naujo.
Atkreipė dėmesį į LVAT 2010 m. gegužės 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822692/2010, kurioje padaryta išvada, kad tada, kai Konkurencijos taryba atlieka tyrimą po
teismo sprendimo grąžinti bylą jai papildomam tyrimui atlikti, Konkurencijos taryba
tik atnaujina anksčiau vykdytą tyrimą vykdant teismo įpareigojimą, o ne pradeda naują
tyrimą. Tačiau 2004 m. gegužės 1 d. redakcijos Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio
3 dalyje, pagal kurią ūkio subjektai galėjo būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo
pažeidimus ne vėliau kaip per 3 metus nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, – nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos, sietinas su naujo tyrimo
pradėjimu. Konkurencijos tarybos nuomone, kadangi nagrinėjamu atveju tyrimas dėl
pareiškėjų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams buvo
atnaujintas, o ne pradėtas naujas, 2004 m. gegužės 1 d. redakcijos Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje numatytas patraukimo atsakomybėn terminas yra netaikytinas. Konkurencijos tarybos manymu, iki 2011 m. balandžio 21 d. egzistavo teisės spraga,
kuri buvo pašalinta Konkurencijos įstatymo pakeitimu, tačiau tai nereiškia, kad Konkurencijos taryba negalėjo iki to laiko egzistavusios teisės spragos aiškinti vadovaudamasi
įstatymo analogija, t. y. pagal atitinkamas ATPK nuostatas ir LVAT išaiškinimus.
Konkurencijos taryba pažymėjo, kad pareiškėjai nenurodė nė vieno nacionalinio
teisės akto, kuris būtų lėmęs būtinybę ūkio subjektams sudaryti atitinkamus susitarimus ir dalyvauti tokiuose informacijos mainuose, kokie buvo vykdomi tarp asociacijos
„Pieno centras“ narių. Nurodė, jog tam, kad būtų buvusi sukurta nagrinėta informacijos
mainų sistema, patys ūkio subjektai turėjo duoti atitinkamus sutikimus. Atkreipė dėmesį, kad ne visi atitinkamose rinkose veikę ūkio subjektai dalyvavo informacijos mainuose, todėl informacijos mainai, kokius vykdė pareiškėjai ir kiti asociacijos „Pieno centras“
nariai, negali būti laikoma vieninga ir tuo labiau teisės aktų reikalaujama ūkio subjektų
praktika atitinkamose rinkose.
Konkurencijos taryba taip pat atkreipė dėmesį, jog pagal LVAT praktiką tam, kad
būtų pagrindas taikyti atsakomybę lengvinančią aplinkybę už pažeidimo pripažinimą,
ūkio subjektai turi besąlygiškai ir eksplicitiškai sutikti, jog buvo padarytas Konkurencijos įstatymo pažeidimas; toks pripažinimas turėtų būti aiškus, nedviprasmiškas ir be304
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sąlyginis. Kadangi AB „Rokiškio sūris“ teigia, kad pripažintų pažeidimą tik tokiu atveju,
jei Konkurencijos taryba paskirtų dvigubai mažesnę baudą, atsakovas darė išvadą, jog
nagrinėjamu atveju nėra pagrindo mažinti baudą, nes toks sąlyginis pažeidimo pripažinimas nelaikytinas atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Be to, ir paties skundo turinys iš
esmės jau savaime rodo, kad vis dėlto AB „Rokiškio sūris“ padaryto pažeidimo iš tikrųjų
nepripažįsta.
Atsakovas atkreipė dėmesį, jog pagrindinis LVAT 2009 m. birželio 11 d. sprendime
išreikštas priekaištas Konkurencijos tarybai yra susijęs su tuo, kad, nors Konkurencijos
taryba 2008 m. vasario 28 d. nutarimu pripažino konfidencialaus pobūdžio informacijos
mainus savaime ribojančiais konkurenciją, LVAT konstatavo, jog tokiai išvadai būtinas
įrodyti konkurenciją ribojantis tikslas nebuvo įrodytas. Anot atsakovo, Konkurencijos
taryba buvo įpareigota atlikti papilomą tyrimą, kad išsamiau išnagrinėtų su informacijos mainais susijusias aplinkybes, tačiau teismas konkrečiai nenurodė, kad Konkurencijos taryba turi įrodyti realų (faktinį) konkurenciją ribojantį poveikį. Atsakovo teigimu,
Konkurencijos taryba atlikusi papildomą tyrimą ir įvertinusi nustatytas aplinkybes pagrindė, kad asociacijoje „Pieno centras“ vykdyti informacijos mainai riboja konkurenciją, tačiau šį poveikį pagrindė pagrįstai tikėtinu (potencialiu) tokių mainų poveikiu
konkurencijai atitinkamose rinkose, taigi atsižvelgė į LVAT 2009 m. birželio 11 d. sprendime nurodytus ankstesnio tyrimo ir jo išvadų trūkumus ir papildomo tyrimo metu
juos pašalino.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu pareiškėjų AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ skundą patenkino
visiškai ir Nutarimą Nr. 2S-13 panaikino.
Teismas nustatė, kad 2007 m. rugsėjo 27 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S116 buvo pradėtas tyrimas dėl UAB „Marijampolės pieno konservai“, AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Žemaitijos pienas“ veiksmų atitikties Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. 2008 m. vasario 28 d. Konkurencijos taryba priėmė
nutarimą Nr. 2S-3 „Dėl pieno supirkimo ir perdirbimo veikla užsiimančių ūkio subjektų
bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“, kuriuo AB „Rokiškio sūris“ buvo paskirta 824 800
Lt, o UAB „Marijampolės pieno konservai“ – 256 500 Lt dydžio bauda už Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimą. Minėtame nutarime laikytasi nuostatos, kad susitarimai dėl keitimosi konfidencialaus pobūdžio informacija, vykdomi koncentruotose oligopolinėse rinkose, pasižyminčiose nedideliu pagrindinių rinkos dalyvių
skaičiumi, laikomi savaime ribojančiais konkurenciją, taip pat ši išvada nutarime konkretizuota bylos aplinkybių pagrindu, teigiant, kad susitarimas dėl keitimosi informacija, kokį vykdė pareiškėjai ir kiti asociacijos „Pieno centras“ nariai, laikytinas savaime
ribojančiu konkurenciją, kadangi vyko koncentruotose oligopolinėse pieno supirkimo
ir pieno produktų gamybos bei pardavimo rinkose, o tai reiškia, kad esant tokio pobūdžio konkurencijos ribojimui, jo pasekmės yra preziumuojamos. AB „Rokiškio sūris“
ir UAB „Marijampolės pieno konservai“, nesutikdami su paminėtame Konkurencijos
tarybos nutarime padarytomis išvadomis, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą su skundais, prašydamos panaikinti 2008 m. vasario 28 d. Konkurencijos tarybos
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nutarimo Nr. 2S-3 dalį, pažeidžiančią jų teises ir teisėtus interesus. 2008 m. rugpjūčio
21 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjų
AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ skundus atmetė kaip nepagrįstus. UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir AB „Rokiškio sūris“, nesutikdami su
pirmosios instancijos teismo sprendimu, pateikė LVAT apeliacinius skundus. 2009 m.
birželio 11 d. LVAT priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-750/2009, kuriuo
pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą panaikino, o pareiškėjų AB „Rokiškio
sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ apeliacinius skundus patenkino iš dalies
ir įpareigojo Konkurencijos tarybą remiantis Konkurencijos įstatymu atlikti papildomą
tyrimą dėl AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.
Vykdydama LVAT 2009 m. birželio 11 d. sprendimą, Konkurencijos taryba
2009 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 1S-121 atnaujino tyrimą dėl AB „Rokiškio sūris“ ir
UAB „Marijampolės pieno konservai“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymui. Atlikusi tyrimą, Konkurencijos taryba priėmė Nutarimą Nr. 2S-13, kuriuo nutarė pripažinti,
kad UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir AB „Rokiškio sūris“ pažeidė Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, ir paskyrė šiems ūkio subjektams baudas.
Teismas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje (2007 m. spalio 25 d. redakcija, galiojusi iki 2011 m. gegužės 3 d.) buvo įtvirtinta, kad ūkio subjektai
gali būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus ne vėliau kaip per 3 metus
nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, – nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos. Teismas nustatė, kad informacijos mainai, kurie skundžiamu Nutarimu Nr. 2S-13 buvo pripažinti kaip pažeidžiantys Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio
1 dalį, buvo baigti 2007 m. gruodžio mėnesį. Teismo vertinimu, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalimi (2007 m. spalio 25 d. įstatymo redakcija), pareiškėjai už minėtą pažeidimą galėjo būti patraukti atsakomybėn vėliausiai 2010 m. gruodžio mėnesį, tačiau pareiškėjams bauda už Konkurencijos įstatymo pažeidimus buvo
paskirta praėjus daugiau nei pusmečiui po šio senaties termino pasibaigimo dienos, t. y.
2011 m. birželio 9 d. Teismas atkreipė dėmesį, kad Konkurencijos taryba tiek Nutarime
Nr. 2S-13, tiek ir atsiliepime į pareiškėjų skundus pateikė kitokį senaties termino skaičiavimo aiškinimą. Atsakovo teigimu, kadangi LVAT 2009 m. birželio 11 d. sprendimu
Konkurencijos taryba buvo įpareigota atlikti papildomą tyrimą dėl pareiškėjų veiksmų,
patraukimo atsakomybėn terminas turėtų būti pradėtas skaičiuoti iš naujo nuo minėto LVAT 2009 m. birželio 11 d. sprendimo priėmimo dienos pagal analogiją taikant
ATPK 35 straipsnio 4 dalį.
Teismas nurodė, kad pagal ATPK 35 straipsnio 4 dalį, kai sprendimas skirti Lietuvos
Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas
atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą panaikinamas teismo tvarka arba
pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacinės instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos.
Teismas pažymėjo, kad taikyti įstatymo analogiją tiek pagal bendrąją teisės teoriją,
tiek pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6
dalį galima tik tada, kai: 1) konstatuojama teisės spraga; 2) yra įstatymas (plačiuoju
požiūriu), reglamentuojantis panašų santykį; 3) yra teisės normų reguliuojamų ir ne306
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reguliuojamų santykių panašumas, kuris leidžia daryti išvadą, kad analogijos taikymas
neprieštarauja teisinio santykio esmei ir pobūdžiui.
Teismas nustatė, kad pažeidimo, kurį tyrė Konkurencijos taryba, metu galiojusi
Konkurencijos įstatymo redakcija (2007 m. spalio 25 d. įstatymo redakcija) nenumatė,
kad bylą dėl konkurencijos teisės pažeidimo perdavus nagrinėti teismui, Konkurencijos
įstatyme nustatyti baudos skyrimo senaties terminai turi būti stabdomi, o Konkurencijos tarybai atnaujinus tyrimą, atnaujinami. Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 ir
4 dalys, įtvirtinusios galimybę patraukti asmenį atsakomybėn per 5 metus bei taikyti
šio termino sustabdymą, jeigu teisme nagrinėjamas ginčas dėl Konkurencijos tarybos
sprendimo taikyti sankcijas, buvo įtvirtintos tik 2011 m. balandžio 21 d. priimtu ir 2011
m. gegužės 3 d. įsigaliojusiu Konkurencijos įstatymo 3, 40, 42 straipsnių papildymo ir
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 44 (1), 44 (2) straipsniais įstatymu. Teismas nustatė,
kad pareiškėjų galbūt padaryto pažeidimo metu Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio
3 dalyje buvo nustatytas tik 3 metų patraukimo atsakomybėn terminas, o galimybės
sustabdyti šio termino skaičiavimą iš viso nebuvo, tačiau tokį teisinį patraukimo atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus termino nustatymą teismas vertino kaip
sąmoningą įstatymų leidėjo pasirinkimą. Pastebėjo, jog ir Konkurencijos įstatymo 3,
40, 42 straipsnių papildymo ir pakeitimo ir Įstatymo 44 (1), 44 (2) straipsniais įstatymo
projekto aiškinamajame rašte yra nurodyta, jog „<...> Šiuo metu Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nustatytas ūkio subjektų patraukimo atsakomybėn 3 metų
terminas nuo pažeidimo padarymo dienos ir nenustatyti atvejai, kada sankcijų skyrimo
termino eiga sustabdoma“.
Pabrėžė, kad konkurencijos teisės srityje netaikomi bendrieji ATPK nustatyti patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminai, kadangi Konkurencijos įstatymo 40 straipsnis nustato specialų administracinės nuobaudos skyrimo terminą, t. y.
patraukimo atsakomybėn senaties terminą, todėl, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju
negali būti taikoma ATPK 35 straipsnio 4 dalies analogija ir sankcijos skyrimo senaties
termino skaičiavimas atnaujintas nuo LVAT 2009 m. birželio 11 d. sprendimo priėmimo
dienos. Tokia galimybė stabdyti Konkurencijos įstatyme įtvirtintą asmens patraukimo
atsakomybėn terminą nėra pripažinta ir LVAT praktikoje. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nesiremtina atsakovo nurodoma LVAT 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A822-692/2010, nes nurodytoji byla savo faktinėmis aplinkybėmis
yra skirtinga nuo nagrinėjamos.
Teismas nustatė, kad Konkurencijos taryba, manydama, kad sankcijų skyrimo terminas bylos nagrinėjimo LVAT metu sustojo, o po LVAT priimto sprendimo atsinaujino,
de facto pritaikė naujas konkurencijos teisės normas atgaline tvarka, tačiau pažymėjo,
kad konkurencijos teisės reguliuojamuose santykiuose teisės aktai negali būti taikomi
retroaktyviai. Tokie atvejai yra galimi, kai taip nurodyta naujame teisės akte arba kai
naujasis teisės aktas panaikina veikos baudžiamumą ar administracinę atsakomybę arba
švelnina bausmę ar administracinę nuobaudą, kadangi kitose teisės srityse retroaktyvus
teisės akto galiojimas gali neigiamai paveikti asmenų teises. Todėl teisės teorija ir teisės
tradicijos leidžia daryti išvadą, kad teisinio reguliavimo srityje galioja bendra taisyklė,
įtvirtinanti, kad įstatymas neturi grįžtamosios galios. Administracinėje teisėje vienintelė
įstatymo netaikymo atgal išimtis yra asmens padėtį lengvinančio įstatymo taikymo atgal taisyklė (lex benignior retro agit), tačiau nagrinėjamu atveju 2011 m. balandžio 21 d.
priimtas ir 2011 m. gegužės 3 d. įsigaliojęs Konkurencijos įstatymo 3, 40, 42 straipsnių
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papildymo ir pakeitimo ir Įstatymo papildymo 44 (1), 44 (2) straipsniais įstatymas nepalengvino pareiškėjų padėties.
Teismas pažymėjo, kad vykdydamas teisingumą teismas privalo vadovautis įstatymais, negali prisiimti įstatymų leidėjo funkcijų ir, nesant tam tikro teisinio reguliavimo,
sukurti naujų teisės normų ir pritaikyti jas konkrečiam atvejui. Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 4 straipsnio 6 dalis įpareigoja
teismą, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, taikyti įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jeigu tokio nėra – vadovautis bendraisiais įstatymų
pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Atsižvelgdamas
į tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad patraukimo atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus terminas buvo reglamentuotas Konkurencijos įstatymo 40
straipsnio 3 dalimi (2007 m. spalio 25 d. įstatymo redakcija) ir jokia analogija šiuo atveju
netaikytina.
Nustatęs, kad Nutarimas Nr. 2S-13 yra neteisėtas, kaip priimtas praleidus patraukimo atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus senaties terminą, teismas
konstatavo, kad pareiškėjų veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 daliai klausimas netenka prasmės, todėl nevertino ir nepasisakė dėl kitų pareiškėjų skundų
argumentų.
III.
Atsakovas Konkurencijos taryba apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimą ir perduoti bylą Vilniaus
apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo. Apeliaciniame skunde nurodo
šiuos argumentus:
1. Nagrinėjamu atveju pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Konkurencijos
tarybos veiklą, yra Konkurencijos įstatymas bei Konkurencijos tarybos 2004 m. rugsėjo
16 d. nutarimu Nr. 1 S-139 patvirtintas darbo reglamentas (toliau – ir Darbo reglamentas). Nei Konkurencijos įstatymas, nei Darbo reglamentas nenumato, kokie veiksmai
turi būti atliekami esant teismo įpareigojimui atlikti papildomą tyrimą Konkurencijos
įstatymo 39 straipsnio 2 punkto pagrindu ir kaip tokiu atveju patraukimo atsakomybėn senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas. Taigi, nors galima sutikti su tuo, jog
Konkurencijos įstatyme yra numatytos specialios teisės normos, skirtos Konkurencijos tarybos atliekamiems tyrimams, tačiau tai savaime nereiškia, kad specialiose teisės
normose teisės spraga yra negalima. Pastebi, kad ir pačiame teismo sprendime nėra
nurodyta, kad teisės spraga nėra galima specialiose teisės normose, o jos egzistavimas
siejamas su šiais paties teismo nurodytais požymiais – atitinkamų santykių teisinis reguliavimas nėra nustatytas, nors yra poreikis šiuos santykius sureguliuoti. Vertina, kad
nagrinėjamoje byloje yra teisės spraga, kai Konkurencijos įstatymas apskritai nereglamentuoja papildomo tyrimo atlikimo vykdant teismo sprendimą, kiek tai susiję su patraukimo atsakomybėn senaties termino eiga, nes Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio
3 dalis (galiojusi iki 2011 m. gegužės 3 d.), numatanti 3 metų patraukimo atsakomybėn
senaties terminą, nagrinėjamiems santykiams negali būti taikoma. Teisės norma (šiuo
atveju Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis) negali būti aiškinama tokiu būdu,
jog paneigtų kitas tame pačiame teisės akte įtvirtintas teisės normas ir lemtų jų neįgyvendinamumą (arba lemtų jų įgyvendinimą tik esant tam tikroms sąlygoms, kurios
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taip pat nebūtų įtvirtintos atitinkamame teisės akte). Nagrinėjamu atveju tai reiškia,
kad negali būti supriešinamos ir viena kitą paneigti teismo teisė Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 2 punkto pagrindu įpareigoti Konkurencijos tarybą atlikti papildomą
tyrimą (bei esant pagrindui taikyti atsakomybę, skiriant atitinkamas sankcijas, siekiant
užtikrinti teisingumą ir atsakomybės neišvengiamumą) su galimybe įgyvendinti tokį
teismo nurodymą. Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies nuostatos (galiojusios iki 2011 m. gegužės 3 d.), jei būtų taikomos tokiems atvejams, vis dėlto gali riboti
teismo nurodymo atlikti papildomą tyrimą įgyvendinimą, be kita ko, ūkio subjektams
sudarant galimybes išvengti atsakomybės už padarytus Konkurencijos įstatymo pažeidimus. Jei teismo sprendimas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo įsiteisėtų jau praėjus
3 metų terminui nuo vykdyto pažeidimo, susidarytų situacija, kad teismo sprendimas
taptų beprasmis, nes Konkurencijos taryba, atlikusi papildomą tyrimą ir konstatavusi
konkurencijos teisės pažeidimą, negalėtų tinkamai to įvertinti skirdama ūkio subjektui
sankciją už tai. Tokia situacija visiškai neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų ir
neužtikrintų reikiamos viešųjų interesų apsaugos, nes Konkurencijos tarybos galimybė
skirti baudas už Konkurencijos įstatymo pažeidimus tokiais atvejais taptų priklausoma
nuo proceso teismuose eigos, teismo užimtumo, kas galėtų atitinkamai sudaryti kliūtis
tinkamai išnagrinėti bylą teisme.
Pareiškėjų apskųstas Nutarimas Nr. 2S-13 buvo priimtas po to, kai 2009 m. birželio 11 d. sprendimu LVAT grąžino bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui
atlikti, būtent ši aplinkybė ir lemia, kad, priešingai, nei nurodyta skundžiamame teismo sprendime, Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nurodytas patraukimo
atsakomybėn senaties terminas negali būti taikomas. Tokia išvada darytina, įvertinus
ir kitą su Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies taikymu susijusį aspektą, t. y.
būtent tai, jog ši dalis galėjo būti taikoma tais atvejais, kai Konkurencijos taryba taikydavo atsakomybę atlikusi „pagrindinį“ tyrimą. Nurodo, kad šie atvejai akivaizdžiai skiriasi nuo situacijų, kai Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 2 punkto pagrindu teismas
įpareigoja Konkurencijos tarybą atlikti papildomą (o ne pradėti naują) jau nagrinėtų
„pagrindinio“ tyrimo metu ūkio subjektų veiksmų tyrimą. Daro išvadą, kad Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis taikytina kokybiškai skirtingoje situacijoje, nei yra
susiklosčiusi nagrinėjamoje byloje, t. y. ne tada, kai po teismo sprendimo atliekamas
papildomas tyrimas, o tada, kai yra pradedamas naujas tyrimas. Tokias Konkurencijos
įstatymo 40 straipsnio 3 dalies taikymo ribas patvirtina ir LVAT, kuris 2010 m. gegužės
13 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-692/2010, aiškindamas būtent Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalį, iš esmės konstatavo, jog, kai Konkurencijos taryba tik atnaujina anksčiau vykdytą tyrimą vykdant LVAT įpareigojimą, o ne pradeda
naują tyrimą, netaikoma Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis, pagal kurią ūkio
subjektai gali būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus ne vėliau kaip
per trejus metus nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, – nuo
paskutinių veiksmų atlikimo dienos, nes ši norma sietina su naujo tyrimo pradėjimu ir
ūkio subjektų patraukimu atsakomybėn.
2. Akivaizdu, jog, nors Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje (galiojusioje
iki 2011 m. gegužės 3 d.) buvo nustatytas 3 metų patraukimo atsakomybėn senaties
terminas, vis dėlto Konkurencijos įstatyme ar jį įgyvendinančiuose kituose teisės aktuose nebuvo reglamentuotas senaties termino eigos klausimas esant teismo įpareigojimui
Konkurencijos tarybai atlikti papildomą tyrimą. Akivaizdu, jog šių klausimų reglamen309
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tavimas buvo aktualus, todėl egzistavo tokio reglamentavimo poreikis. Tokios situacijos
yra laikomos teisės spragomis. Tai, kad yra teisės spraga, taip pat patvirtina ir teismo
sprendime nurodyta aplinkybė, jog nuo 2011 m. gegužės 3 d. įsigaliojo Konkurencijos
įstatymo 40 straipsnio pakeitimai, kuriais senaties termino eigos klausimas išspręstas
nustačius, jog Konkurencijos tarybos nutarimų nagrinėjimo administraciniuose teismuose metu senaties termino eiga sustoja ir vėliau atsinaujina. LVAT 2010 m. gegužės 13
d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-692/2010 pasisakė dėl Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies (galiojusios iki šio straipsnio pakeitimo) taikymo ribų. Šis
LVAT išaiškinimas, jį vertinant teisės normų aiškinimo šaltinių kontekste, nagrinėjamu
atveju turi didesnę reikšmę, nei kitų institucijų specialistų parengtas aiškinamasis raštas,
susijęs net ne su nagrinėjamų iki 2011 m. gegužės 3 d. galiojusių Konkurencijos įstatymo
40 straipsnio 3 dalies normų priėmimu, o su šio straipsnio pakeitimu, kuris nagrinėjamu atveju negalėjo būti ir nebuvo taikytas. Atsižvelgęs į tai, apeliantas daro išvadą, kad
teismas, aiškindamas Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies nuostatą, nepagrįstai vadovavosi šio straipsnio pakeitimo aiškinamuoju raštu, visiškai neatsižvelgęs į nagrinėjamu atveju aktualią LVAT praktiką, iš kurios aiškiai matyti, jog ši Konkurencijos
įstatymo 40 straipsnio 3 dalies (galiojusios iki 2011 m. gegužės 3 d.) norma netaikytina
Konkurencijos tarybai atliekant papildomą tyrimą.
3. Viena iš priemonių, kurių buvo imtasi šalinant aptartą teisės spragą, buvo
2011 m. gegužės 3 d. įsigalioję Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio pakeitimai, kuriais
senaties termino eigos klausimas buvo išspręstas nustačius, jog Konkurencijos tarybos
nutarimų nagrinėjimo teismuose metu senaties terminas sustoja. Tačiau, kadangi, priimdama šioje byloje nagrinėjamą Nutarimą Nr. 2S-13, Konkurencijos taryba negalėjo
remtis ir (priešingai, nei nepagrįstai nurodo teismas) nesirėmė šiais su senaties termino
eiga susijusiais Konkurencijos įstatymo pakeitimais, ji, kaip matyti iš paties Nutarimo
Nr. 2S-13, teisėtai ir pagrįstai vadovavosi panašius santykius reglamentuojančio kito
įstatymo – ATPK – normomis, t. y. įstatymo analogija. Pastebi, kad ABTĮ 4 straipsnio
6 dalyje nurodoma, kad, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas
taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Skundžiamame nutarime pritaikyta ATPK analogija atitinka visus
nurodytus reikalavimus, o teismas nepagrįstai šią analogiją įvertino kaip netinkamą, dėl
šių priežasčių:
3.1. Konkurencijos tarybos nutarimo pagrįstumui vertinti aktualių klausimų, susijusių su senaties termino eiga atliekant papildomą tyrimą, nereglamentavo nei Konkurencijos įstatymas, nei kiti teisės aktai, t. y. egzistavo teisės spraga. Atsižvelgusi į tai,
Konkurencijos taryba vertino, koks įstatymas reglamentuoja panašius santykius ir pripažino, jog, kaip matyti iš nagrinėjamo nutarimo, panašius tyrimų atnaujinimo teismo
sprendimu santykius reglamentuoja ATPK, kuris, kaip ir Konkurencijos įstatymas, taip
pat reglamentuoja atsakomybės už administracinės teisės pažeidimus (tik mažesnio pavojingumo) santykius, įskaitant ir patraukimo atsakomybėn už tokius pažeidimus eigos
klausimus.
3.2. ATPK 35 straipsnio 5 dalyje (iki 2011 m. kovo 1 d. tai buvo 4 dalis) numatyta, kad kai sprendimas skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę
sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas, užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą
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panaikinamas teismo tvarka arba pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas
apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo
nuo teismo ar apeliacinės instancijos teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. LVAT 2010
m. rugsėjo 16 d. nutartimi administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N62-754/2010 nurodė, kad ši taisyklė būtent taikoma tais atvejais, kai pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas ir byla grąžinama nagrinėti iš naujo institucijai, priėmusiai nutarimą,
arba pirmosios instancijos teismui, priklausomai nuo konkrečios bylos aplinkybių. Taigi
ir tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismo nutartimi byla grąžinama nagrinėti atitinkamai institucijai, vadovaujantis minėta teisės norma, neišnyksta galimybė apskritai
patraukti asmenį atsakomybėn. Tai, kad minėta ATPK norma yra tinkama taikant įstatymo analogiją su senaties termino eiga susijusiais klausimais, patvirtina ir LVAT 2008
m. gruodžio 31 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N575-1434/2008.
3.3. Konkurencijos tarybos nuomone, būtų nepagrįsta ir neproporcinga mažiau
pavojingų pažeidimų atveju taikyti griežtesnes patraukimo atsakomybėn taisykles nei
konkurencijos teisės normų pažeidimo atveju, ypač kai LVAT yra pripažinęs, kad atsakomybė už Konkurencijos įstatymo pažeidimus suprantama kaip administracinė atsakomybė plačiąja prasme, todėl administracinės atsakomybės principai gali būti taikomi
ir Konkurencijos įstatymo pažeidimams (LVAT 2004 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P5-82/2004). Todėl atsižvelgiant į šią LVAT nutartį, jog bendrieji
administracinės atsakomybės principai taikomi konkurencijos teisės srityje, manytina,
kad ir bendrieji ATPK nustatyti senaties terminų taikymo principai gali būti taikomi
konkurencijos teisės srityje, ypač kai atitinkamų senaties termino eigos klausimų nereglamentuoja pats Konkurencijos įstatymas. Įvertinusi šias aplinkybes ir atsižvelgdama
į atitinkamus LVAT išaiškinimus, Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad nesant atitinkamo reglamentavimo Konkurencijos įstatyme (kaip paaiškinta, Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis tiesiogiai negalėjo būti taikoma), nagrinėjamu atveju pagal
įstatymo analogiją turėtų būti taikoma ATPK 35 straipsnio 5 dalies nuostata, iš esmės
nurodanti, kad tokiais atvejais, kai teismo sprendimu Konkurencijos taryba įpareigojama atlikti papildomą tyrimą dėl ūkio subjektų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams, Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas
nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos turėjo būti skaičiuojamas iš naujo (žr., pvz.,
LVAT 2007 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N5-612/2007).
4. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad sprendime nurodyti argumentai dėl, teismo nuomone, nepagrįsto ATPK analogijos taikymo taip pat neatitinka ABTĮ 4 straipsnio 6 dalies
nuostatų. Teismas ATPK analogijos taikymą atmetė dėl to, kad Konkurencijos įstatymas
yra specialus teisės aktas. Tačiau, kaip matyti iš ABTĮ 4 straipsnio 6 dalies, taikant įstatymo analogiją yra svarbus ne bendros ir specialios normos santykis, o sureguliuotų ir
nesureguliuotų teisinių santykių panašumas. Teismas, atsakovo vertinimu, spręsdamas
dėl įstatymo analogijos taikymo galimybės, nepagrįstai rėmėsi teisės normų konkurencijos šalinimo principu. Atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju yra vertinamas teisės spragos šalinimo atvejis, todėl teismo taikytas teisės normų konkurencijos šalinimo
principas yra netinkamas ir juo negali būti remiamasi šalinant teisės spragą, kadangi
teisės spragos atveju tarpusavyje konkuruojančios teisės normos neegzistuoja, nes vienos iš teisės normų tiesiog nėra (nors turėtų būti).
5. Nesutinka su teismo argumentu, jog Konkurencijos taryba nepagrįstai atgaline tvarka pritaikė Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio pakeitimus, įsigaliojusius nuo
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2011 m. gegužės 3 d. Pastebi, kad nei Nutarime Nr. 2S-13, nei Konkurencijos tarybos
atsiliepime į pareiškėjų skundus nėra nurodyta, jog Konkurencijos taryba, skirdama
sankcijas pareiškėjams ir laikydama, jog nėra suėjęs patraukimo atsakomybėn senaties
terminas, vadovavosi ne pažeidimo padarymo metu galiojusia, o jau pakeista Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies redakcija. Tai, jog naujos konkurencijos teisės
normos, expressis verbis numatančios galimybę sustabdyti senaties terminą, kol byla nagrinėjama teisme, įsigaliojo dar prieš priimant skundžiamą nutarimą, savaime nereiškia,
jog Konkurencijos taryba rėmėsi būtent šiomis nuostatomis nagrinėjamu atveju. Konkurencijos taryba nauja senaties termino skaičiavimo tvarka nesivadovavo, nes, Konkurencijos tarybos nuomone, egzistavo teisės spraga, kuri buvo šalinama atsižvelgiant į
ATPK analogiją.
6. Pažymi, kad tuo atveju, jeigu LVAT nagrinėdamas šią bylą vis dėlto nuspręstų,
jog pirmosios instancijos teismas tinkamai interpretavo Konkurencijos įstatymo nuostatas, kiek tai susiję su teisės spragos ir ATPK analogijos taikymu, vertinant klausimą
dėl patraukimo atsakomybėn senaties už Konkurencijos įstatymo pažeidimus (ypač
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio, draudžiančio sudaryti konkurenciją ribojančius
susitarimus, ir 9 straipsnio, draudžiančio piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi) eigos
skaičiavimą, būtina atsižvelgti ir į tai, jog Konkurencijos įstatymo nuostatų, susijusių senaties terminu, interpretavimas turi tiesioginės įtakos ir Konkurencijos tarybai nagrinėjant bei taikant atsakomybę ūkio subjektams už Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
(toliau – ir SESV) 101 ir 102 straipsnių pažeidimus. Reglamento Nr. 1/2003 3 straipsnio
1 dalyje iš esmės nurodyta, kad nacionalinės institucijos ir teismai, taikydami nacionalinius teisės aktus konkurenciją ribojančių susitarimų ir piktnaudžiavimo dominuojančia
padėtimi atveju, jei tokiais veiksmais daromas poveikis prekybai tarp valstybių narių,
taip pat privalo taikyti SESV 101 ir 102 straipsnį. Taigi, SESV 101 ir 102 straipsnių
taikymas nacionaliniu lygmeniu yra tiesiogiai susietas su nacionalinių konkurencijos
teisės aktų taikymu, t. y. jei nacionalinė institucija ir teismas negali efektyviai pritaikyti atsakomybės už nacionalinio konkurencijos teisės akto pažeidimą, atsakomybė už
SESV 101 ir 102 straipsnių pažeidimą taip pat tampa negalima. Šią išvadą patvirtina Europos Komisijos pranešimas dėl bendradarbiavimo tarp Europos Komisijos ir Europos
Sąjungos valstybių narių teismų taikant SESV 101 ir 102 straipsnius, kurio 10 punkte
numatyta, jog nesant ES teisės nuostatų, reglamentuojančių procedūras ir sankcijų skyrimą, nacionaliniams teismams taikant ES konkurencijos taisykles, teismai vadovaujasi
nacionalinėmis procedūrinėmis nuostatomis, tačiau jos turi būti suderinamos su bendraisiais Europos Sąjungos teisės principais. Remiantis to paties 10 punkto c papunkčiu,
nacionalinis teismas turi vadovautis ESTT suformuluotu efektyvumo principu, kuris
reiškia, jog nacionalinės nuostatos dėl procedūrų ir sankcijų neturi padaryti 101 ir 102
straipsnių nuostatų taikymą pernelyg sudėtingą arba praktiškai neįmanomą. Jei nacionalinės teisės nuostatos yra nesuderinamos su šiais principais, nacionalinis teismas,
remdamasis Europos Sąjungos teisės viršenybės principu, turi netaikyti tokių nacionalinės teisės nuostatų. Taigi, nors nagrinėjamu atveju nėra tiesiogiai taikomas SESV 101
straipsnis, tačiau net ir tokiu atveju šioje byloje pateiktas senaties termino eigos skaičiavimo aiškinimas turėtų įtakos kitiems atvejams, kai kartu su Konkurencijos įstatymu
taikoma ir SESV. Todėl ir šioje byloje nagrinėjant klausimą dėl senaties termino taikant
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį yra svarbu užtikrinti, jog taikant tas pačias senatį reglamentuojančias normas nebus apsunkintas ar padarytas neįmanomu efektyvus SESV
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taikymas. Toks senaties termino skaičiavimo aiškinimas, kokį pateikė teismas skundžiamame sprendime (jokiomis aplinkybėmis nepertraukiamas, nestabdomas ir neatnaujinamas 3 metų senaties terminas), akivaizdžiai riboja galimybes ne tik tinkamai taikyti
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, bet ir SESV 101 ir 102 straipsnius. Tai patvirtina ir
Reglamento Nr. 1/2003 25 straipsnio nuostatos dėl senaties termino skaičiavimo SESV
101 ir 102 straipsnių pažeidimo atveju, pagal kurias 5 metų senaties terminas iš esmės
po kiekvieno Europos Komisijos su pažeidimo tyrimu susijusio veiksmo pradedamas
skaičiuoti iš naujo, o bylos nagrinėjimo ESTT laikotarpiu jis yra sustabdomas.
Pareiškėjai AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ atsiliepimais prašo atmesti atsakovo Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą bei priteisti pareiškėjams iš jo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimai grindžiami šiais pagrindiniais argumentais:
1. Konkurencijos įstatyme buvo tiesiogiai įtvirtinta senaties dėl konkurencijos teisės
pažeidimų pradžia ir jos pabaigos terminai, todėl Konkurencijos taryba neturėjo jokio
pagrindo spręsti apie teisės spragos buvimą. Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje buvo expressis verbis numatyta, kad terminas nuobaudai skirti, esant tęstiniam Konkurencijos įstatymo pažeidimui, prasideda nuo to momento, kada buvo atlikti paskutinieji konkurencijos teisės normas pažeidžiantys veiksmai. Taigi Konkurencijos įstatyme
buvo tiesiogiai reglamentuota senaties termino pradžia ir terminas, šio termino pradžią
susiejant su pažeidimo įvykdymo momentu. Šis senaties terminas buvo bendro pobūdžio ir apimantis tiek įprastą pažeidimo tyrimo procedūrą, tiek ir atvejus, kuomet ji atnaujinama arba yra paskiriamas papildomas tyrimas. Papildomos nuostatos dėl senaties
termino eigos sustabdymo į Konkurencijos įstatymą buvo įtrauktos tik 2011 m. balandžio 21 d. įstatymo pakeitimu nuo 2011 m. gegužės 3 d., t. y. praėjus beveik trejiems su
puse metų nuo paskutinių pareiškėjų tariamai neteisėtų veiksmų atlikimo dienos. Taigi
paskutinių tariamai neteisėtų pareiškėjų veiksmų atlikimo metu galiojo aiškus teisinis
reglamentavimas, kuris nustatė senaties dėl konkurencijos teisės pažeidimų pradžią ir
terminus. Naujai į Konkurencijos įstatymą įtrauktos nuostatos nebuvo būtinos senaties institutui taikyti konkurencijos teisės pažeidimams, nes ir iki įstatymo pakeitimo
įstatymų leidėjas buvo aiškiai reglamentavęs senaties terminą ir jo pradžios momentą.
Pareiškėjų nuomone, nei teisingumo principai, nei vėliau įgaliojusi Konkurencijos įstatymo redakcija, nei Europos Sąjungos teisės nuostatos ar Lietuvos Respublikos teismų
praktika nesudaro pagrindo daryti išvadą apie teisės spragos buvimą. Kadangi iki 2011
m. gegužės 3 d. galiojusioje Konkurencijos įstatymo redakcijoje senaties terminas ir jo
pradžios momentas buvo reglamentuoti, atmestina teisės spragos buvimo galimybė.
2. Nesutinka su Konkurencijos tarybos teiginiu, kad Konkurencijos įstatymo 40
straipsnio 3 dalis turėtų būti taikoma kokybiškai skirtingoje situacijoje nei kad yra susiklosčiusi nagrinėjamoje byloje, t. y. ne tada, kai po teismo sprendimo atliekamas papildomas tyrimas, o tada, kai yra pradedamas naujas tyrimas. Konkurencijos įstatymo
40 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas senaties terminas yra bendro pobūdžio ir taikomas
visiems Konkurencijos įstatymo reglamentuojamiems santykiams. Teismo teisė grąžinti
bylą papildomam tyrimui atlikti buvo įtvirtinta jau 1999 metais įsigaliojusioje pirminėje
Konkurencijos įstatymo redakcijoje, kur ji buvo įtvirtinta kartu su tuometiniu senaties
reglamentavimu. Taigi nėra jokio pagrindo spręsti, kad įstatymų leidėjas būtų norėjęs
šiai bylų kategorijai nustatyti specialų senaties terminą ar kad ši teisės spraga būtų atsiradusi teisėkūros procese.
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3. Teisės doktrinoje yra laikomasi nuomonės, kad senaties termino esmė – neleisti kilti ilgalaikiam nusižengimą galbūt padariusio asmens teisinės padėties neapibrėžtumui. Pasibaigus senaties terminams procesas nebegali vykti, o priimti individualūs
teisės taikymo aktai praranda teisinę reikšmę. Analogiškos nuomonės yra laikomasi ir
aiškinant baudžiamojoje teisėje įtvirtintą patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties institutą. Pažymi, kad bet koks netinkamas procesinio termino taikymas sudaro
prielaidas pažeisti asmens teises bei teisėtus lūkesčius, o tokia situacija yra nepriimtina
teisinėje valstybėje.
4. Priešingai, nei teigia Konkurencijos taryba, iki 2011 m. gegužės 3 d. Konkurencijos įstatyme numatytas senaties reglamentavimas buvo ne įstatymo spraga, o sąmoningas įstatymo leidėjo pasirinkimas reglamentuojant teisinius santykius.
5. Faktą, kad iki minėto 2011 m. balandžio 21 d. Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 4 dalies pakeitimo galimybė stabdyti asmens patraukimo atsakomybėn terminus
Lietuvos konkurencijos teisėje nebuvo numatyta, o toks stabdymas yra principo lex retro non agit pažeidimas, patvirtina ir Konkurencijos įstatymo 3, 40, 42 straipsnių papildymo ir pakeitimo ir įstatymo 44 (1), 44 (2) straipsniais įstatymo projekto aiškinamasis
raštas. Minėtame aiškinamajame rašte yra nedviprasmiškai nurodyta, jog iki Konkurencijos įstatymo pakeitimo subjektui sankcija galėjo būti skiriama tik per 3 metus, o šio
termino eiga negalėjo būti stabdoma.
6. Nepaisant negalimumo konkurencijos teisėje taikyti įstatymo analogiją, Konkurencijos taryba tariamai teisės spragai užpildyti pasirinko taikyti ATPK, kaip bendrąjį
atsakomybę už administracinės teisės pažeidimus nustatantį teisės aktą. Pareiškėjų įsitikinimu, ATPK šiuo atveju negali būti taikomas, kadangi ne šis teisės aktas numato Konkurencijos tarybos tyrimo atlikimo tvarką, terminus bei galimas sankcijas. Nagrinėjamu
atveju būtina vadovautis Konkurencijos įstatymo nuostatomis, kadangi būtent šiame
teisės akte yra įtvirtintas specialus administracinės atsakomybės už konkurencijos teisės
pažeidimus reglamentavimas. Senaties termino atnaujinimas pagal ATPK 35 straipsnio
4 dalį galėtų būti vertinamas kaip pagrįstas tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, jeigu senaties termino atnaujinimo galimybė būtų tiesiogiai įtvirtinta Konkurencijos įstatyme
(lex specialis derogat legi generali). Kitaip tariant, konkurencijos teisės srityje bendrieji
ATPK nustatyti patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminai nėra taikomi, kadangi Konkurencijos įstatymo 40 straipsnis numato specialų administracinės
nuobaudos skyrimo (patraukimo atsakomybėn) senaties terminą (LVAT 2010 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-692/2010). Kaip įstatymo analogiją
šioje byloje pritaikius ATPK nuostatas ir atnaujinus senaties termino skaičiavimą tariamai pareiškėjų atlikto konkurencijos teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas galėtų trukti
beveik dvigubai ilgiau, nei buvo numatęs įstatymų leidėjas, tuo iš esmės pažeidžiant
teisėtus pareiškėjų lūkesčius ir teisėtus interesus.
7. Kadangi konkurencijos teisėje įstatymo analogija yra galima tik ypatingai išimtiniais atvejais, siaurinant atsakomybės taikymo atvejus, o Konkurencijos įstatyme iki
2011 m. gegužės 3 d. galiojęs senaties instituto reglamentavimas buvo ne teisės spraga,
o racionalus įstatymo leidėjo pasirinkimas, ir kadangi Konkurencijos įstatymas yra specialus teisės aktas ATPK požiūriu, kuriame senaties sustabdymo galimybė nebuvo numatyta iki 2011 m. gegužės 3 d., o senaties atnaujinimo institutas nėra įtvirtintas iki šios
dienos, Konkurencijos tarybai nebuvo jokio teisinio pagrindo taikyti įstatyminę ATPK
analogiją ir atnaujinti senaties termino skaičiavimą nuo 2009 m. birželio 11 d.
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8. Konkurencijos taryba teigia, kad senaties termino sustabdymo galimybę patvirtina 2010 m. gegužės 13 d. LVAT nagrinėta byla Nr. A822-692/2010. Pareiškėjai pažymi,
kad savo faktinėmis aplinkybėmis Konkurencijos tarybos cituojama byla iš esmės skiriasi nuo šiuo metu nagrinėjamos bylos, todėl Konkurencijos tarybos nurodyti LVAT
išaiškinimai šiuo atveju negali būti taikomi. Konkurencijos tarybos cituojamoje byloje
AB „Mažeikių nafta“ konkurencijos teisės pažeidimas nagrinėjant bylą LVAT dar nebuvo pasibaigęs, todėl 3 metų atsakomybės taikymo senaties terminas nebuvo ir netgi
negalėjo būti prasidėjęs. Dėl šios priežasties teismas nesprendė ir administracinės bylos
sustabdymo klausimo. Be to, LVAT nagrinėtoje byloje ginčas vyko ne dėl to, ar Konkurencijos taryba gali skirti baudą praėjus 3 metų senaties terminui, bet dėl to, ar praėjus
šiam terminui Konkurencijos taryba apskritai galėjo atnaujinti tyrimą, net jeigu tam ir
buvo teismo įpareigojimas.
9. Pareiškėjų tariamo pažeidimo metu Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje buvo numatytas tik 3 metų patraukimo atsakomybėn terminas, o galimybė sustabdyti šio termino skaičiavimą apskritai nebuvo numatyta. Todėl Konkurencijos taryba,
laikydama, kad sankcijų skyrimo terminas bylos nagrinėjimo LVAT metu sustojo, o po
LVAT priimto sprendimo atsinaujino, de facto pritaikė naujas konkurencijos teisės normas atgaline tvarka. Nors Konkurencijos taryba šią aplinkybę ir neigia, tačiau iš ankščiau išdėstytų aplinkybių matyti, kad Konkurencijos įstatyme faktiškai nebuvo teisinio
reglamentavimo spragos dėl senaties taikymo, todėl ATPK nuostatos buvo pritaikytos
be pagrindo, de facto pritaikant tokias nuostatas, kurios į Konkurencijos įstatymą buvo
įtrauktos tik praėjus beveik trims metams nuo tariamų pažeidimų atlikimo dienos.
10. Tiek teisės doktrina, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir
Konstitucinis Teismas) jurisprudencija, tiek ir Lietuvos teismų praktika konkurencijos
teisę priskiria viešajai teisei, todėl jai be išlygų taikomos ir visos bendrosios viešosios
teisės taisyklės bei ji yra pagrįstai saistoma viešosios teisės principų. Vienas iš šių principų yra ir įstatymo negaliojimo atgal (lex retro non agit) principas. Pažymi, kad šio
principo taikymas šiuo atveju įgyja ypatingą reikšmę, atsižvelgiant į tai, kad viešojoje
teisėje galimas subjekto baudimas, todėl asmuo jokiu būdu negali būti nubaustas už tai,
kas nebuvo baustina tariamo pažeidimo metu, tai pat asmens būklė negali tapti sunkesnė, nei kad jis galėjo numatyti tariamo pažeidimo padarymo metu. Tokią poziciją yra
ne kartą išreiškęs ir Konstitucinis Teismas (žr. pvz., Konstitucinio Teismo 1994 m. kovo
16 d. nutarimą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos teismų formuojamoje praktikoje
(žr. pvz., LVAT 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-1406/2006,
2010 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N575-7664/2010, 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N575-7662/2010). Atsižvelgęs į viešojoje
teisėje taikomą lex retro non agit taisyklę ir jos išimtį lex benignior retro agit, bei tai, kad
konkurencijos teisė savo prigimtimi ir vykdomomis funkcijomis yra viešosios teisės
šaka, pareiškėjai teigia, kad šie principai taikomi konkurencijos teisei bei šioje srityje
vykdomam asmens baudimo santykiui. Pažymi, kad šiuo atveju terminų skaičiavimo
sustabdymas nėra atsakomybėn traukiamo asmens padėtį lengvinanti aplinkybė.
11. Pažymi, kad senaties instituto tikslas yra siekis paskatinti valstybės institucijas
efektyviai vykdyti joms priskirtas funkcijas, tuo pačiu užtikrinant teisėtus piliečių interesus, kad praėjus tam tikram laikotarpiui jiems nebegrėstų atsakomybė už kadaise
atliktus galbūt neteisėtus veiksmus. Tokiu būdu teisiniams santykiams yra suteikiamas
papildomas apibrėžtumas, nes asmenys yra apsaugomi nuo valstybės sprendimo pra315
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dėti taikyti sankcijas už prieš daugelį metų atliktus veiksmus, kurie ilgą laiką nebuvo
inkriminuojami. Pastebi, kad papildomas pareiškėjų veiksmų teisėtumo tyrimas, kaip
kad buvo įpareigojęs LVAT, buvo pradėtas 2009 m. liepos 9 d. Šis tyrimas truko iki 2011
m. birželio 9 d., t. y. net dvejus metus, tačiau matyti, kad Konkurencijos taryba LVAT
sprendime nurodyto įpareigojimo atlikti papildomą tyrimą ir surinkti papildomos informacijos neįvykdė ir nedėjo pastangų jam įvykdyti. Per visą šį dvejų metų laikotarpį
Konkurencijos taryba atliko tik vieną procesinį veiksmą.
12. Pažymi, kad galimybės stabdyti privačių asmenų patraukimo atsakomybėn senaties terminus už konkurencijos teisės pažeidimus, kai byla yra nagrinėjama teisme,
nenumato jokie Europos Sąjungos teisės aktai. Reglamento Nr. 1/2003 25 straipsnio 6
dalies nuostata, numatanti, jog vienkartinių ar periodinių baudų skyrimo senaties terminas sustabdomas laikotarpiui, kurį Europos Komisijos sprendimas yra peržiūrimas
Teisingumo Teisme, yra taikomas Europos Komisijos atliekamiems tyrimams dėl kurios nors iš Europos Sąjungos valstybių įmonių ar jų asociacijų. Nacionalinių institucijų atliekamiems tyrimams dėl minėtų asmenų šio reglamento nuostatos netaikytinos.
Konkurencijos įstatymo nuostatos yra skirtos reglamentuoti skirtingiems teisiniams
santykiams, t. y. tokiems santykiams, kai nacionalinė konkurencijos priežiūros institucija atlieka tyrimą dėl konkurencijos teisės pažeidimo, padaryto privačių asmenų, kurie
nepatenka į minėto Europos Sąjungos reglamento teisinio reguliavimo sferą. Dėl šios
priežasties, vertinant patraukimo atsakomybėn terminų sustabdymo galimybes, turėtų
būti vadovaujamasi Konkurencijos įstatyme numatytomis sankcijų skyrimo taisyklėmis,
o ne Europos Tarybos reglamentu.
13. Konkurencijos taryba yra nenuosekli aiškindama ir taikydama teisės normas,
kuriomis remiantis yra skiriamos sankcijos už konkurencijos teisės pažeidimus. Tą pagrindžia ir vadinamoji „dekupažo“ byla. Nors šioje byloje priimtą sprendimą pareiškėjams skirti baudas Konkurencijos taryba bando pateisinti Europos Sąjungos teisės
normomis, tačiau atkreipia dėmesį, kad minimoje Lietuvos teismuose nagrinėjamoje
byloje dėl ūkio subjektų, užsiimančių dekupažo, rankdarbių reikmenų ir kitų susijusių
prekių pardavimu, kartelinio susitarimo, Konkurencijos taryba atsikirsdama į kritiką,
jog bauda buvo paskirta neteisėtai, teigė visai priešingai – kad skirdama sankcijas, Konkurencijos taryba vadovaujasi tik Lietuvos įstatymais ir neturi teisės remtis Europos
Sąjungos teisės aktais, kurie numato skirtingas sankcijų skyrimo taisykles.
14. Nėra jokio pagrindo teigti, kad būtinybė sustabdyti ar atnaujinti senaties terminus kyla iš pareigos tinkamai taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas. Kaip pripažįsta
pati Konkurencijos taryba, teisiniai santykiai šioje byloje yra reglamentuojami nacionalinės, o ne Europos Sąjungos teisės aktų. Nors Lietuvos Respublikos institucijos ir teismai turi užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos teisės taikymą, tai nėra pagrindas keisti
ar aiškinti teisės aktus tose situacijose, kuomet teisiniai santykiai yra reglamentuojami
išimtinai nacionalinės teisės normų. Todėl nėra jokio pagrindo Konkurencijos įstatymo
40 straipsnį aiškinti tokiu būdu, kad jis atitiktų Europos Sąjungos teisės nuostatas, nustatančias senaties termino už konkurencijos teisės pažeidimus eigą. Iškilus poreikiui
taikyti Europos Sąjungos teisės aktus tiek dėl Europos Sąjungos teisės viršenybės, tiek ir
dėl konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų tiesioginio taikymo, Lietuvos Respublikos teismai ir valstybės institucijos turėtų teisę, o kartu ir pareigą, taikyti šiuos Europos
Sąjungos teisės aktus vietoj nacionalinio reglamentavimo.
15. Pareiškėjų nuomone, skundžiamas Konkurencijos tarybos nutarimas buvo pri316
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imtas tik siekiant nubausti pareiškėjus, nepaisant to, kad tam nebuvo nei faktinių, nei
teisinių pagrindų. Tokiu būdu buvo pažeisti pamatiniai viešojo administravimo veikloje
galiojantys gero administravimo principai ir galbūt piktnaudžiaujama Konkurencijos
tarybai suteiktais įgalinimais. Šios aplinkybės, be kita ko, nulėmė ir tai, kad buvo neoperatyviai ir neadekvačiai vykdomos tyrimo procedūros ir to pasekoje buvo praleistas
Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas senaties terminas.
16. Pritaikydama pareiškėjams atsakomybę už menamus Konkurencijos įstatymo
pažeidimus, Konkurencijos taryba ne tik nepaisė Konkurencijos įstatyme numatytų atsakomybės skyrimo senaties terminų, tačiau pažeidė ir draudimo bausti už tą patį pažeidimą du kartus (non bis in idem) principą. Konkurencijos tarybos tyrimas, kurio metu
priimto nutarimo teisėtumo klausimas yra nagrinėjamas šiame administraciniame ginče, buvo jau trečias Konkurencijos tarybos tyrimas dėl tų pačių pareiškėjų veiksmų. Po
pirmojo Konkurencijos tarybos vykdyto tyrimo priimtame 2002 m. spalio 10 d. Konkurencijos tarybos nutarime buvo konstatuota, kad „pieno supirkimo rinkoje veikiančios stambios įmonės, turinčios didžiausias ir tolygias rinkos dalis, analogiškus pieno
supirkimo kaštus, viešą informaciją, leidžiančią stebėti konkurentų veiksmus rinkoje,
gali sekti viena kitą, t. y. elgtis lygiagrečiai, o tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui“.
Taigi dar 2002 metais Konkurencijos taryba, iš esmės remdamasi tais pačiais duomenimis, padarė visiškai priešingas išvadas nuo tų, kurios padarytos tiek 2008 m. vasario
28 d. nutarime, tiek ir 2011 m. birželio 9 d. nutarime. Pareiškėjų nuomone, pareiškėjų
atsakomybės klausimo pakartotinis nagrinėjimas, remiantis iš esmės tomis pačiomis
aplinkybėmis, kuomet pažeidimo byla jau buvo išspręsta dar 2002 metais, pažeidžia
draudimą bausti asmenį tuo pačiu pagrindu du kartus. Pažymi, kad tiek 2002 metais,
tiek ir 2007 metais atlikti tyrimai buvo pradėti ne pačios Konkurencijos tarybos iniciatyva, bet gavus prašymą atitinkamas aplinkybes ištirti; be to, ir 2002 metų, ir 2007 metų
tyrimai buvo pradėti siekiant išsiaiškinti, kokios aplinkybės nulėmė pieno ir / arba pieno produktų kainų kitimą, o ne įvertinti tarp pieno perdirbimo bendrovių ir asociacijos
vykdomus informacijos mainus. Todėl teigia, jog Konkurencijos tarybai dėl visai kitos
priežasties pradėjus tyrimą, bet jo metu atsitiktinai nustačius faktą, kad tarp pieno perdirbimo bendrovių ir asociacijos vyksta informacijos mainai, ji tiek 2002 metais, tiek
ir 2007 metais turėjo visiškai identiškas faktines ir teisines galimybes – ir netgi teisinę
pareigą – atlikti paminėtų informacijos mainų teisėtumo įvertinimą, ypač atsižvelgiant
į tai, kad informacijos mainų neteisėtumą atsakovas grindžia ESTT praktika, kuri buvo
suformuota dar 1986 metais ar anksčiau. Dėl nurodytų priežasčių Konkurencijos tarybos paaiškinimas, jog 2002 metais atlikto tyrimo metu „<...> nebuvo nustatyta, kad asociacija tokio pobūdžio informaciją apie konkrečius ūkio subjektus platina savo nariams
<...>“, vertintinas ne kaip sudarantis pagrindą 2007 metais ir 2011 metais atlikto tyrimo
metu iš naujo revizuoti jau 2002 metais nustatytas aplinkybes, bet kaip patvirtinantis
netinkamą Konkurencijos tarybos pareigų vykdymą. Pareiškėjų nuomone, šios aplinkybės turėtų būti vertinamos kaip savarankiškas pagrindas pripažinti, kad Konkurencijos
taryba pažeidė draudimą bausti už tą patį pažeidimą du kartus principą. Antrojo tyrimo
pabaigoje LVAT panaikinus 2008 m. vasario 28 d. nutarimą, iš naujo svarstyti ir skirti
baudą pareiškėjams Konkurencijos taryba galėjo tik tuo atveju, jeigu būtų pašalinusi
tyrimo trūkumus, kurie aiškiai įvardyti LVAT 2009 m. birželio 11 d. sprendime. Kadangi šios prievolės Konkurencijos taryba neįvykdė ir netgi sąmoningai vengė ją vykdyti,
teigtina, kad pakartotinis – jau trečias – bandymas bausti už tą patį, tačiau neįrodytą
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pažeidimą, yra akivaizdžiai neteisėtas.
17. Užuot tinkamai įvykdžiusi LVAT įpareigojimą atlikti papildomą tyrimą, o vėliau
savo sprendimą grindusi papildomo tyrimo metu nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis, Konkurencijos taryba 2011 m. birželio 9 d. nutarime rėmėsi LVAT išplėstinės
teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-34/2009
(„popieriaus“ byla). Tačiau, pareiškėjų nuomone, paskirta bauda bei Konkurencijos tarybos elgesys šiuo konkrečiu atveju negalėjo būti grindžiami „popieriaus“ byloje LVAT
suformuotais išaiškinimais. Konkurencijos taryba neturėjo teisės savo sprendimą grįsti
išimtinai „popieriaus“ bylos išaiškinimais, kadangi LVAT 2009 m. birželio 11 d. sprendimu įpareigodamas Konkurencijos tarybą atlikti papildomą tyrimą, buvo aiškiai nurodęs
veiksmus, kuriuos Konkurencijos tarybai buvo būtina atlikti prieš sprendžiant klausimą dėl baudos paskyrimo. Atliekant papildomą tyrimą nebuvo analizuotas joks faktinis
rinkos ar konkurencijos rinkoje pokytis. Matyti, jog konkurencijos ribojimo pagal tikslą
aspektu pareiškėjų elgesys taip pat nebuvo tiriamas. Pasiremdama „popieriaus“ bylos
išaiškinimais, Konkurencijos taryba savavališkai nusprendė, jog šiuo atveju užtenka įrodyti tik potencialų konkurenciją ribojantį poveikį ir nagrinėti tik du dalykus: informacijos, kuria keičiamasi, pobūdį ir atitinkamos rinkos struktūrą. Toliau beveik visa nutarime pateikta analizė apie informacijos pobūdį bei rinkos struktūrą praktiškai paremta
„popieriaus“ bylos analize ir išvadomis. Toks elgesys, kada bauda skiriama pasiremiant
nauja LVAT praktika, o ne išsamaus papildomo tyrimo, kurį atlikti įpareigojo teismas,
metu gautomis išvadomis, yra akivaizdus teismo įpareigojimų nevykdymas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl 2011 m. birželio 9 d. Konkurencijos tarybos
nutarimo Nr. 2S-13 „Dėl pieno supirkimo ir perdirbimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ teisėtumo ir pagrįstumo.
Atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo sprendimą šioje byloje bei apeliacinės
instancijos teismui bylos šalių pateiktus procesinius dokumentus, pažymėtina, jog ginčo
apeliacinės instancijos teisme dalyku laikytina tik tai, ar skundžiamas nutarimas pagrįstai pripažintas neteisėtu būtent tuo pagrindu, jog jis priimtas praleidus patraukimo
atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus senaties terminą, t. y. apeliacinio
proceso metu nevertintinas skundžiamo nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas pareiškėjų
veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje numatytiems reikalavimams aspektu.
2008 m. vasario 28 d. Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 2S-3 „Dėl pieno
supirkimo ir perdirbimo veikla užsiimančių ūkio subjektų bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“, kuriuo AB „Rokiškio sūris“ bei UAB „Marijampolės pieno konservai“ buvo
paskirtos sankcijos už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimą.
2009 m. birželio 11 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinė318
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jęs pareiškėjų apeliacinius skundus dėl minėto Konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo, įpareigojo Konkurencijos tarybą dėl AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės
pieno konservai“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams
atlikti papildomą tyrimą.
2009 m. rugsėjo 11 d. Konkurencijos taryba pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą paminėtoje byloje ir perduoti šią bylą iš
naujo nagrinėti apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 2010
m. balandžio 16 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šį Konkurencijos tarybos prašymą atmetė.
2009 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 1S-121 Konkurencijos taryba, vykdydama Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 11 d. sprendimą, atnaujino tyrimą
dėl pareiškėjų AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ veiksmų
atitikimo Konkurencijos įstatymo reikalavimams. 2011 m. birželio 9 d. Konkurencijos taryba priėmė skundžiamą Nutarimą Nr. 2S-13, kuriuo nutarė pripažinti, kad UAB
„Marijampolės pieno konservai“ ir AB „Rokiškio sūris“, tarpusavyje bei su trečiaisiais
asmenimis keisdamosi konfidencialaus pobūdžio informacija apie jų superkamo žalio
pieno kiekius, pagaminamų bei parduodamų atskirų pieno produktų kiekius, pažeidė
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, ir paskyrė šiems ūkio subjektams pinigines
baudas. Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į tai, kad papildomo tyrimo metu naujų
pažeidimo trukmei turinčių reikšmės aplinkybių nebuvo nustatyta, rėmėsi savo 2008
m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 2S-3 ir konstatavo, jog UAB „Marijampolės pieno konservai“ pažeidimas truko 5 metus (2003 m. – 2007 m.), o AB „Rokiškio sūris“ – 7 metus
(2001 m. – 2007 m.).
Byloje taikytinos redakcijos Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje (2007
m. spalio 25 d. įstatymo redakcija, galiojusi iki 2011 m. gegužės 3 d.) buvo nustatyta,
jog ūkio subjektai gali būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus ne vėliau
kaip per trejus metus nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, –
nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos. Byloje nekyla ginčo, jog informacijos mainai,
kurie skundžiamu Nutarimu Nr. 2S-13 buvo pripažinti kaip pažeidžiantys Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, buvo baigti 2007 m. gruodžio mėnesį. Tuo remdamasis
pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjai už Nutarimu Nr. 2S-13 nustatytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą galėjo būti patraukti atsakomybėn vėliausiai
2010 m. gruodžio mėnesį, todėl padarė išvadą, kad Nutarimas Nr. 2S-13 yra neteisėtas
kaip priimtas praleidus patraukimo atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus senaties terminą, ir jį panaikino.
Nagrinėjamoje byloje kyla ginčas, kaip aiškintinos ir taikytinos Konkurencijos įstatymo nuostatos, numatančios patraukimo atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus senaties termino skaičiavimo taisykles. Bylai aktualios redakcijos Konkurencijos įstatymo
40 straipsnio 3 dalyje expressis verbis įtvirtintas tik patraukimo atsakomybėn senaties
termino eigos pradžios momentas bei šio termino trukmė. Nurodyta norma nenumatė,
jog senaties terminas gali būti sustabdomas ar atnaujinamas, inter alia tais atvejais, kai,
kaip ir nagrinėjamoje situacijoje, byla dėl konkurencijos teisės pažeidimo perduodama nagrinėti teismui, o vėliau Konkurencijos tarybos nutarimas panaikinamas ir byla
grąžinama Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti. Konkurencijos tarybos
nuomone, tai, jog Konkurencijos įstatymas apskritai nereglamentuoja patraukimo atsakomybėn senaties termino eigos tais atvejais, kai vykdant teismo sprendimą atliekamas
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papildomas tyrimas, laikytina įstatymo spraga. Tačiau pirmosios instancijos teismas
konstatavo, jog aptartas teisinis reguliavimas vertintinas kaip sąmoningas įstatymų leidėjo pasirinkimas, t. y., kad Nutarimu Nr. 2S-13 konstatuoto pažeidimo padarymo metu
Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje buvo nustatytas 3 metų patraukimo atsakomybėn terminas, o sustabdyti šio termino skaičiavimą nebuvo jokios galimybės.
Teisės spraga reiškia, jog atitinkamų visuomeninių santykių teisinis reguliavimas
apskritai nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nėra nustatytas nei tam tikrame teisės akte
(jo dalyje), nei kuriuose nors kituose teisės aktuose, tačiau poreikis tuos visuomeninius santykius teisiškai sureguliuoti yra (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d.
sprendimas, 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimas, 2009 m. kovo 2 d. nutarimas, 2009 m.
gruodžio 11 d. nutarimas). Teisės spraga – tai tam tikra šalintina teisinio reguliavimo
neapibrėžtis, trūkumas, teisinės sistemos yda (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio
8 d. sprendimas). Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra jokio
pagrindo daryti išvadą, kad analizuojamas santykis, t. y. senaties termino eigos skaičiavimas bylą dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo nagrinėjant teisme, nėra sureguliuotas
teisės normomis. Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, yra aiški ir nedviprasmiška – tai, kad nebuvo nustatytos jokios senaties
termino eigos skaičiavimo išimtys, reiškia, jog tokių išimčių įstatymų leidėjas nenumatė.
Kitaip sakant, paminėtoje normoje nesant eksplicitinių nuostatų, jog senaties terminas
tam tikrais atvejais gali būti sustabdomas, darytina išvada, jog ji implicitiškai nustatė,
kad senaties termino eiga yra skaičiuojama visais atvejais vienodai ir nepriklauso nuo
konkurencijos bylos nagrinėjimo Konkurencijos taryboje bei teismuose aplinkybių.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, būtent toks lingvistinis Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies aiškinimas yra galimas ir tinkamas, atsižvelgiant tiek į atsakomybės už Konkurencijos įstatymo pažeidimus taikymo principus, tiek į sisteminį šiame
įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo, lyginant jį su pagal savo pobūdį panašių teisinių santykių reguliavimu, kontekstą bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
suformuotą praktiką. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad
Konkurencijos įstatyme nustatytos baudos, kurias turi teisę skirti Konkurencijos taryba
ūkio subjektams, padariusiems konkurencijos teisės pažeidimus, dėl savo turinio ir prigimties, siekiamų tikslų ir paskirties gali būti prilygintos vadinamai ekonominių sankcijų kategorijai. Turtinio pobūdžio teisinės poveikio priemonės, artimos nurodytai ekonominių sankcijų kategorijai, numatytos panašios į Konkurencijos įstatymą prigimties
ir paskirties įstatymuose, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės, Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymuose. Teismų
praktikoje nuosekliai pripažįstama, kad, pavyzdžiui, ekonominio pobūdžio sankcijos
(be kita ko, ir baudos) už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus galėtų būti siejamos su
administracine atsakomybe, todėl yra artimos nuobaudoms už administracinius teisės
pažeidimus, o savo dydžiu (griežtumu) gali prilygti ir kriminalinėms bausmėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-1668/2012, 2005 m. kovo 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A15-39/2005, 2006 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-749/2006).
Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra konstatuota, jog teisės normų, susijusių su atsakomybės nustatymu ir taikymu
bei nubaudimu, negalima aiškinti plečiamai (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-2198/2011).
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Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad tiek baudžiamajame, tiek administraciniame procese dėl įstatyme numatytų sankcijų taikymo sprendžiama, prieš tai
nustačius, kad buvo padaryta įstatymo draudžiama veika. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnis įtvirtina, jog bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis
įstatymu. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, iš dalies pakeistos
Protokolais Nr. 11 ir Nr. 14, 7 straipsnis užtikrina, jog veika ar neveikimas, už kurį taikoma atsakomybė, privalo būti aiškiai apibrėžtas įstatymo, o atsakomybė – adekvačiai
nuspėjama (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1993 m. gegužės 25 d. sprendimas
byloje Kokkinakis prieš Graikiją, pareiškimo Nr. 14307/88).
Įstatymo ar teisės analogijos taikymas baudžiamojoje ir administracinėje teisėje yra
ypatingai išimtinio pobūdžio, pateisinamas tik ta apimtimi, kiek yra siaurinama, o ne
išplečiama teisinės atsakomybės apimtis ar taikymo sąlygos, nes priešingu atveju būtų
iškreipiama atsakomybę nustatančių teisės aktų prasmė. Rėmimasis įstatymo ar teisės
analogija, nustatant senaties termino skaičiavimo taisyklių taikymą pareiškėjų nenaudai, lemtų, jog ūkio subjektas būtų patrauktas atsakomybėn ne pagal tiesiogiai įstatyme
įtvirtintas sąlygas, ir tai, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, prieštarautų tiek teisėtų
lūkesčių, tiek teisinės valstybės principams. Tik esant aiškiai apibrėžtam atsakomybės
pagrindui asmuo gali būti traukiamas atsakomybėn ir nubaudžiamas, o visos abejonės
turi būti aiškinamos jo naudai. Minėti principai yra bendrojo pobūdžio ir teismas jų
negali nepaisyti.
Atsižvelgdama į tai, jog nagrinėjamoje situacijoje pagrindo taikyti įstatymo ar teisės analogiją nėra, išplėstinė teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus Konkurencijos tarybos argumentus dėl ATPK 35 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų nuostatų taikymo ginčo
teisiniams santykiams. Paminėta norma nustato, kad tais atvejais, kai sprendimas skirti
Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą panaikinamas teismo tvarka
arba pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, ATPK 35
straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacinės
instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos. Kaip minėta, senaties termino taisykles nustato Konkurencijos įstatymas, kurio nuostatomis ir remtinasi šioje byloje. Kaip atsiliepimuose į apeliacinį skundą teisingai pažymi pareiškėjai, ATPK nėra tas teisės aktas, kuris
numato Konkurencijos tarybos tyrimo atlikimo tvarką, terminus bei galimas sankcijas,
todėl jo nuostatomis, sprendžiant patraukimo atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo
pažeidimus senaties terminų skaičiavimo klausimus, nesiremtina.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog Konkurencijos tarybos apeliaciniame
skunde nurodomomis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis administracinių teisės pažeidimų bylose šioje byloje nesiremtina, kadangi, kaip jau minėta, ATPK
nuostatos ginčo teisiniams santykiams netaikytinos, o administracinių nuobaudų skyrimo
terminus ir jų skaičiavimo tvarką nustato būtent ATPK. Išplėstinė teisėjų kolegija taip
pat atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 3
d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P5-82/2004 pateikti išaiškinimai, kuriais remiasi
Konkurencijos taryba, yra bendro pobūdžio ir tai, jog, kaip nurodoma šioje nutartyje,
atsakomybė už Konkurencijos įstatymo pažeidimus suvokiama kaip administracinė atsakomybė plačiąja prasme, neleidžia daryti išvados, jog ir bendrieji ATPK nustatyti senaties
terminų taikymo principai gali būti taikomi konkurencijos teisės srityje.
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Be to, net ir tuo atveju, jei byloje pagal analogiją būtų taikytinos ATPK įtvirtintos
senaties terminų skaičiavimo taisyklės, tai, priešingai nei teigia Konkurencijos taryba,
nelemtų, jog Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje numatytas patraukimo atsakomybėn terminas būtų skaičiuojamas iš naujo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 11 d. sprendimo įsiteisėjimo dienos. Kaip yra nurodęs
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, ATPK 35 straipsnio 4 dalyje (pagal nuo
2011 m. kovo 1 d. įsigaliojusią įstatymo redakciją ji laikoma nurodyto straipsnio 5 dalimi) įtvirtinta nuostata taikoma skaičiuojant šešių mėnesių terminą administracinei
nuobaudai paskirti, t. y. ji netaikoma tais atvejais, kai skaičiuojamas įstatyme įtvirtintas
patraukimo atsakomybėn senaties terminas, administracinių teisės pažeidimų bylose
yra taikomas dvejų metų patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminas,
kuris skaičiuojamas nuo pažeidimo padarymo dienos, o jam suėjus administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama, nepaisant to, jog nutarimas tokioje byloje buvo panaikintas ir byla grąžinta iš naujo tirti įgaliotai institucijai arba iš naujo nagrinėti teisme
(pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutarimas
administracinėje byloje Nr. N520-1018/2012, 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N261-1155/2011, 2011 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N438-532/2011, 2009 m. gruodžio 14 d. nutarimas administracinėje byloje Nr.
N575-2772/2009). Taigi Konkurencijos tarybos argumentai, jog įstatymo analogijos, t. y.
ATPK 35 straipsnio 5 dalies, taikymas nagrinėjamoje byloje leistų daryti išvadą, jog
Konkurencijos įstatyme numatytas patraukimo atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus terminas nebuvo praleistas, laikytini nepagrįstais ir atmestini.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nepritartina Konkurencijos tarybos pozicijai,
jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Konkurencijos įstatymo 3, 40, 42
straipsnių papildymo ir pakeitimo ir Įstatymo papildymo 441, 442 straipsniais aiškinamuoju raštu, siekdamas nustatyti, kaip taikytinos šiai bylai aktualios Konkurencijos įstatymo redakcijos nuostatos, reguliuojančios senaties terminų konkurencijos teisės bylose
skaičiavimą. Pažymėtina, kad iš paminėto aiškinamojo rašto matyti, kaip Konkurencijos taryba savo praktikoje taiko nurodytas nuostatas ir kokia yra šių nuostatų taikymo
problematika, t. y. Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis buvo traktuojama kaip
nenustatanti atvejų, kada joje įtvirtinto senaties termino eiga sustabdoma. Tai, jog tokio
reguliavimo taikymas praktikoje buvo sudėtingas, nesuteikia pagrindo daryti išvadą,
kad įstatymo nuostatos aiškintinos plečiamai ir galbūt Konkurencijos įstatymo pažeidimą padariusių ūkio subjektų nenaudai. Nurodytas aiškinamasis raštas atspindi įstatymų leidėjo intenciją pakeisti efektyviai Konkurencijos tarybos veiklai keliantį sunkumų
teisinį reguliavimą, tačiau iki šių pakeitimų įsigaliojimo privalo būti taikoma ankstesnė
įstatymo redakcija.
Teisės doktrinoje travaux préparatoires pripažįstami kaip įstatymų leidėjo valią ir
ketinimus padedantys nustatyti šaltiniai, todėl išplėstinei teisėjų kolegijai dėl paties teismo rėmimosi tokiais šaltiniais pagrįstumo ir teisėtumo abejonių nekyla. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje įstatymų projektų aiškinamieji raštai pripažįstami tinkamu įstatymų
leidėjo valios įrodymu ir jais yra remiamasi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-110/2003, 2003 m.
kovo 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-63/2003, 2007 m. gegužės 28 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A6-238/2007, 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas
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administracinėje byloje Nr. A858-3321/2011). Travaux préparatoires, kaip įstatymų leidėjo
ketinimų nustatymo šaltiniu, neretai yra remiamasi ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (pvz., Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas, 2011 m. liepos 7 d.
nutarimas, 2011 m. kovo 15 d. nutarimas, 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarimas, 2010 m. vasario 3 d. nutarimas, 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas, 2007 m. lapkričio 29 d. nutarimas,
2007 m. lapkričio 22 d. nutarimas). Pagal nurodytą Konstitucinio Teismo praktiką įstatymų nuostatos aiškintinos, atsižvelgiant į įstatymų leidėjo ketinimus, kurie paprastai
yra įtvirtinti būtent travaux préparatoires. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog šiame aiškinamajame rašte pateikiama informacija nebuvo vienintelis pirmosios instancijos teismo
poziciją paremiantis motyvas – ji tik papildomai pagrindė teismo padarytas išvadas, su
kuriomis dėl jau nurodytų motyvų išplėstinė teisėjų kolegija visiškai sutinka.
Šiame kontekste pabrėžtina, jog teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo
(Konstitucijos 109 str.), t. y. teismas privalo paisyti įstatymų leidėjo valios, nevertindamas įstatymų ekonominio naudingumo, tikslingumo ar efektyvumo požiūriu. Kaip
ne kartą yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, įstatymų leidyba – tai išskirtinė Seimo
prerogatyva, kurią riboja tik konstitucinės normos. Įstatymų leidėjas, tiek, kiek jo galių
ir plačios diskrecijos neriboja Konstitucija, yra laisvas, spręsdamas, kaip sureguliuoti
tam tikrus visuomeninius santykius (pvz., Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkričio 8 d.
nutarimas, 1997 m. gegužės 29 d. nutarimas, 1998 m. balandžio 21 d. nutarimas, 2001 m.
liepos 12 d. nutarimas, 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimas).
Taip pat nepritartina ir Konkurencijos tarybos argumentams, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad Konkurencijos taryba, priimdama Nutarimą
Nr. 2S-13, dėl senaties termino eigos skaičiavimo vadovavosi ne pažeidimo padarymo
metu galiojusia, o jau pakeista Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies redakcija.
Išplėstinė teisėjų kolegija sutinka, kad Konkurencijos taryba tiesiogiai nesivadovavo pakeista ir ginčo teisiniams santykiams netaikytina įstatymo normos redakcija, tačiau pabrėžia, jog de facto susiklosto situacija, lyg įstatymas būtų taikomas atgal. Būtent tokiame
kontekste vertinant šią situaciją, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo
nepritarti ir pripažinti neteisėtais bei nepagrįstais pirmosios instancijos teismo teiginius
dėl retroaktyvaus teisės normos šioje byloje taikymo negalimumo.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos esmę, atkreiptinas dėmesys tiek į teisinės atsakomybės, tiek į senaties terminų prigimtį ir paskirtį,
kaip orientyrus, nulemiančius juos nustatančių taisyklių aiškinimą bei taikymą. Teisinės
atsakomybės paskirtis, esanti vienu esminių teisinės atsakomybės požymių, įvardijama
kaip siekis užtikrinti teisinę tvarką, saugoti tam tikras teisines vertybes, užtikrinti socialinių santykių dalyvių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Pažymėtina, kad greitas reagavimas
padarius teisės pažeidimą, greitai paskirta poveikio priemonė turi didesnį prevencinį
poveikį tiek teisės pažeidėjui, tiek kitiems asmenims. Pavėluotai paskirta nuobauda gali
būti suvokta kaip nebaudžiamumas, be to, ilgalaikis nusižengimą padariusio asmens
nebaudžiamumas yra neleistinas dėl jo teisinės padėties tokiu atveju neapibrėžtumo
(Šedbaras, V. Administracinė atsakomybė. Vilnius: Justitia, 2005, p. 65, 237).
Senaties terminas – tai laikotarpis, per kurį subjektui gali būti paskirtos sankcijos
už tam tikrus pažeidimus. Senaties termino esmė yra ta, jog jis turi užtikrinti, kad asmenys galėtų būti patraukti atsakomybėn tik per tam tikrą konkretų iš anksto apibrėžtą
laikotarpį. Kaip teisingai atsiliepimuose į apeliacinį skundą pažymi pareiškėjai, senaties
termino instituto taikymas ne pagal įstatyme tiesiogiai įtvirtintą tvarką būtų neteisė323
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tas ir paneigtų asmenų teisėtus lūkesčius. Bylos nagrinėjimo trukmė, priklausanti nuo
teismo procesų, priešingai nei teigia Konkurencijos taryba, nevertintina kaip vienintelė
galimybę taikyti atsakomybę nulemianti aplinkybė. Priešingai, būtent senaties termino
esmė nulemia, jog bylinėjimasis negali būti begalinis ir ūkio subjekto padėtis negali būti
neapibrėžta neribotą laiką. Tokia senaties termino paskirtis ir jo nustatymo tikslas negali būti paneigti to, kad dėl įvairių aplinkybių bylos objektyviai yra nagrinėjamos ilgai,
jei įstatyme nėra įtvirtintos jokios išimtys dėl senaties termino eigos bylą nagrinėjant
teisme.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog Konkurencijos taryba apeliaciniame skunde nurodo, kad pareiškėjams atsakomybė už nustatytą Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio pažeidimą nebuvo pritaikyta naujai, o buvo tik papildomai išnagrinėtas ir įvertintas jau anksčiau pritaikytos atsakomybės pagrįstumo klausimas.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, ši Konkurencijos tarybos nurodyta aplinkybė
apskritai neturi įtakos ūkio subjekto patraukimo atsakomybėn senaties termino eigos
aspektu vertinimui. Nepriklausomai nuo to, kokia buvo bylos tyrimo eiga, iki skundžiamo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo dienos nebuvo jokio įsiteisėjusio sprendimo, kuriuo ūkio subjektai būtų patraukti atsakomybėn, todėl Konkurencijos tarybos
vertinimas, kad skundžiamame nutarime buvo tik papildomai išnagrinėtas ir įvertintas
jau anksčiau pritaikytos atsakomybės pagrįstumas, nėra teisingas ir išplėstinė teisėjų
kolegija jam nepritaria. Pabrėžtina, jog šiuo atveju yra nustatyta, kad ūkio subjektas
buvo patrauktas atsakomybėn praleidus įstatyme nustatytą senaties terminą ir šio fakto
konstatavimas, atsižvelgiant į ginčo teisinių santykių susiklostymo metu galiojusį teisinį reguliavimą, nepriklauso nuo tyrimo eigos bei aplinkybių. Taip pat pažymėtina ir
tai, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 11 d. sprendimu
buvo panaikintos būtent tos Konkurencijos tarybos 2008 m. vasario 28 d. nutarimo dalys, kuriomis AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ pripažintos
pažeidusiomis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį bei kuriomis joms už šiuos
pažeidimus paskirtos baudos.
Išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, nepritaria ir Konkurencijos tarybos pozicijai, jog nagrinėjamu atveju yra supriešinama teismo teisė Konkurencijos įstatymo 39
straipsnio 2 punkto pagrindu įpareigoti Konkurencijos tarybą atlikti papildomą tyrimą
su pačia galimybe įgyvendinti tokį teismo nurodymą. Visų pirma, pažymėtina, kad 2009
m. birželio 11 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties priėmimo metu
senaties terminas patraukti ūkio subjektus atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo
pažeidimus dar nebuvo pasibaigęs, todėl Konkurencijos taryba turėjo galimybę atlikti
papildomą tyrimą ir priimti naują nutarimą per įstatymo nustatytą laikotarpį. Be to,
atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta jokių aplinkybių, kurios
šioje situacijoje būtų apsunkinę Konkurencijos tarybos veiksmus ar objektyviai nulėmę
naujo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimą pasibaigus ūkio subjektų patraukimo
atsakomybėn terminui.
Konkurencijos taryba apeliaciniame skunde savo poziciją grindžia ir 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A822-692/2010 bei pabrėžia, kad šia nutartimi teismas iš esmės konstatavo, jog kai Konkurencijos taryba tik atnaujina anksčiau
vykdytą tyrimą vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo įpareigojimą, o ne
pradeda naują tyrimą, Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis netaikoma, nes ji
sietina su naujo tyrimo pradėjimu ir ūkio subjektų patraukimu atsakomybėn. Išplėstinė
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teisėjų kolegija, visų pirma, pažymi, jog atsakovo nurodomos paminėtos administracinės bylos aplinkybės nėra tapačios šioje byloje nagrinėjamoms aplinkybėms. Administracinėje byloje Nr. A822-692/2010 ginčas vyko ne dėl to, ar Konkurencijos taryba gali
skirti baudą praėjus nustatytam senaties terminui, bet dėl tyrimo atnaujinimo, esant
teismo įpareigojimui atlikti papildomą tyrimą. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šie
nurodytų bylų aplinkybių skirtumai leidžia daryti išvadą, kad jos nėra identiškos.
Pabrėžtina, jog teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni
teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas
tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati
teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Konstitucinio Teismo 2007
m. spalio 24 d. nutarimas). Teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina ir taiko
ne a priori, o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes
ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes
šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio
decidendi (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A602-1252/2012).
Nepaisant to, jog, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, Konkurencijos tarybos nurodoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi šioje
byloje kaip precedentu nesiremtina, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, šioje nutartyje pateikti išaiškinimai nagrinėjamos bylos kontekste laikytini aktualiais, kadangi jais
iš tikro pasisakyta dėl byloje taikytinų Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies
nuostatų aiškinimo. Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog, kaip ne kartą
yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, teismų praktika yra dinamiška, nuolat kintanti ir besivystanti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. spalio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-1477/2011, 2011 m.
rugpjūčio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-793/2011, 2007 m. rugsėjo
6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P14-274/2007). Tai reiškia, jog teismų praktikoje
suformuluotos įstatymų aiškinimo nuostatos gali keistis.
Kaip minėta, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 13 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-692/2010 išaiškinta, jog Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis yra sietina su naujo tyrimo pradėjimu ir ūkio subjektų patraukimu atsakomybėn. Pabrėžus, jog skundžiamu Konkurencijos tarybos nutarimu buvo
tik atnaujintas anksčiau vykdytas tyrimas vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo įpareigojimą, o ne pradedamas naujas tyrimas, konstatuota, kad Konkurencijos tarybos nutarimas atnaujinti tyrimą vykdant teismo nutartį yra teisėtas bei pagrįstas. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog sprendimai, kuriuos išnagrinėjęs skundą dėl
Konkurencijos tarybos nutarimo gali priimti teismas, nurodyti Konkurencijos įstatymo
39 straipsnyje. Atkreiptinas dėmesys, jog teismui nėra numatyta galimybė įpareigoti
Konkurencijos tarybą atlikti naują tyrimą – teismas yra įgaliotas tik grąžinti bylą šiai
institucijai atlikti papildomam tyrimui (Konkurencijos įstatymo 39 str. 2 p.). Atsižvelgiant į tai, Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies taikymas visais atvejais, kai byla
teismo buvo grąžinta Konkurencijos tarybai, iš esmės yra susijęs su papildomo tyrimo
atlikimu Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 2 punkto prasme, o ne su naujo tyrimo
pradėjimu. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, aiškinant Konkurencijos įsta325
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tymo 40 straipsnio 3 dalį, nėra tikslinga atskirai aptarti ir skirtingai vertinti papildomo
tyrimo atlikimo (tyrimo atnaujinimo) ir naujo tyrimo pradėjimo atvejus bei šiuo pagrindu diferencijuoti paminėtoje normoje įtvirtinto senaties termino eigos skaičiavimą.
Kaip minėta, Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis aiškintina kaip nenumatanti
joje įtvirtinto senaties termino skaičiavimo sustabdymo galimybės ir senaties terminas
skaičiuotinas pagal šioje normoje expressis verbis įtvirtintą taisyklę, t. y. ūkio subjektai
visais atvejais gali būti patraukti atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus
ne vėliau kaip per trejus metus nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, – nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos. Šiam terminui pasibaigus, ūkio subjektai už paminėtus pažeidimus nepriklausomai nuo senaties termino eigos ypatumų
negali būti patraukiami atsakomybėn.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog ši išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis vertintina kaip aiškios krypties dėl Konkurencijos įstatymo 40
straipsnio 3 dalies (2007 m. spalio 25 d. įstatymo redakcija, galiojusi iki 2011 m. gegužės
3 d.) nuostatų aiškinimo suteikimas. Tokia teismų praktikos raida, išplėstinės teisėjų
kolegijos manymu, yra konstituciškai pateisinama ir objektyviai būtina, siekiant užtikrinti suinteresuotų asmenų apsaugą nuo patraukimo atsakomybėn nesant tam aiškaus
įstatyminio pagrindo.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šioje byloje Konkurencijos tarybos
nurodoma praktika dėl SESV 102 ir 102 straipsnių taikymo nesiremtina, nes byloje taikytinos tik nacionalinės teisės normos, t. y. ginčijamu Nutarimu Nr. 2S-13 nebuvo konstatuotas SESV 101 ar 102 straipsnio pažeidimas. Kadangi šiuo atveju paminėtos SESV
nuostatos netaikytinos, nėra pagrindo pritarti Konkurencijos tarybos pozicijai, jog taikant nacionalines teisės normas, atsižvelgtina į tai, ar nebus užkirstas kelias efektyviam
SESV taikymui. Reglamente Nr. 1/2003, kuriuo remiasi Konkurencijos taryba, numatytos procedūrinės taisyklės, inter alia susijusios su senaties terminų bylose dėl konkurencijos teisės pažeidimų skaičiavimu, taikytinos Europos Komisijos atliekamiems
veiksmams (Reglamento Nr. 1/2003 4 str.). Nesant bendrų visoms valstybėms narėms
taikytinų procedūrinių taisyklių konkurencijos teisės srityje, kiekvienai valstybei narei
yra palikta pakankamai plati diskrecija reguliuoti procedūrinius klausimus nacionaliniu
lygmeniu, juo labiau, kad šioje byloje nebuvo pateikta įrodymų, jog Konkurencijos įstatyme įtvirtintas senaties terminas užkirto kelią veiksmingai ištirti konkurencijos teisės
pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje byloje remtinasi išimtinai nacionalinėmis
teisės normomis, nustatančiomis senaties terminų konkurencijos teisės bylose skaičiavimą.
Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad Konkurencijos tarybos
nutarimas Nr. 2S-13 buvo priimtas praleidus patraukimo atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus senaties terminą, todėl teisėtai ir pagrįstai jį panaikino. Atsižvelgdama į pagrindą, kuriuo Nutarimas Nr. 2S-13 buvo panaikintas, išplėstinė teisėjų
kolegija dėl kitų argumentų, išdėstytų bylos šalių pateiktuose procesiniuose dokumentuose, nepasisako.
Atsiliepimuose į apeliacinį skundą pareiškėjai taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis įtvirtina pareigą suinteresuotai išlaidų
atlyginimu šaliai teismui pateikti prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.
Tokie dokumentai į bylą nepateikti, todėl teismo išlaidų atlyginimo klausimas šia nutar326
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timi negali būti išspręstas, tačiau pareiškėjai turi teisę per ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje
nustatytą terminą paduoti teismui atskirą prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, prašymai
dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtini
apeliacinės instancijos teisme, o prašymus dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios
instancijos teisme, sprendžia pirmosios instancijos teismas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.2.2. Dėl valstybės institucijų veiksmų reikšmės Konkurencijos įstatymo pažeidimo konstatavimui ir valstybės institucijos pozityvių pareigų užtikrinti sąžiningą
konkurenciją
Atitinkamais atvejais valstybės veiksmai ar neveikimas gali būti įvertinami nustatant, ar apskritai padarytas konkurencijos teisės pažeidimas, taip pat sprendžiant dėl sankcijos ir (arba)
jos dydžio. Tačiau faktas, kad apie įmonių neteisėtą elgesį žinojo, jį toleravo ar net tam tikra
prasme skatino valdžios institucijos, ūkio subjektų atsakomybės savaime nepašalina. Vien tai,
kad kuri nors valdžios institucija nevykdo pareigų, susijusių su sąžiningos konkurencijos užtikrinimu, nereiškia, kad ūkio subjektams leidžiama vykdyti konkurencijos teisės pažeidimus.
Jei ūkio subjektai sudarė susitarimus turėdami elgesio pasirinkimo laisvę, aplinkybė, kad valstybės institucija toleravo, žinojo ir tam tikra prasme pati paskatino įmones ir asociacijas elgtis
antikonkurenciškai, automatiškai nesudaro pagrindo neskirti sankcijų ūkio subjektams.
Ūkio subjektų įtraukimas į teisėkūros procesą, aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis sistemos organizavimą (prašant pateikti savo nuomonę, informaciją ir pan.) nėra
draudžiamas, tačiau jis turi būti įgyvendinamas nepažeidžiant, be kita ko, ir konkurencijos
teisės reikalavimų bei neiškreipiant pačios sistemos esmės. Valstybės institucijų ir ūkio subjektų ar jų asociacijų bendradarbiavimas siekiant teisėtų tikslų ir teisėtomis priemonėmis
apskritai konkurencijos teisėje nėra draudžiamas. Tačiau toks bendradarbiavimas negali sudaryti sąlygų konkurencijos apribojimui ir virsti konkurencijos teisėje draudžiamų susitarimų
sudarymo terpe arba tiesioginio ar netiesioginio skatinimo priemone. Be to, valstybės institucijos, akivaizdžiai matydamos (turėdamos matyti), kad yra daromas konkurencijos teisės
pažeidimas arba sudaromos jam palankios sąlygos, negali į tai nereaguoti. Dėl šių priežasčių
Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo, kad valstybės institucija, sudarydama prielaidas
byloje nustatytam draudžiamam susitarimui, neįvykdė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
1 dalyje įtvirtintos pozityvios pareigos užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.
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Administracinė byla Nr. A502-1301/2012
Teisminio proceso numeris 3-61-3-00349-2011-3
Procesinio sprendimo kategorija 7.1; 7.2; 37.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gegužės 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Artūro Drigoto (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovui Gintarui Valdenui ir Linai Rapšaitei, pareiškėjo UAB ,,Ortobatas“ atstovui Viktorui
Gruzdevui, pareiškėjo AB ,,Ortopedijos technika“ atstovei Rūtai Garšvienei, pareiškėjo
A. Astrausko firmos ,,Pirmas žingsnis“ atstovui Algimantui Astrauskui, pareiškėjo UAB
,,Idemus“ atstovui Semionui Finkelšteinui, pareiškėjo UAB ,,Ortopedijos klinika“ atstovei
Danutei Maurušaitienei, pareiškėjo UAB ,,Ortopedijos projektai“ atstovui Linui Karoliui,
pareiškėjo UAB ,,Ortopagalba“ atstovei Anai Marijai Ramanauskienei, pareiškėjų Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijos, AB ,,Ortopedijos technika“, A. Astrausko
firmos ,,Pirmas žingsnis“, UAB ,,Idemus“, UAB ,,Ortopedijos centras“, UAB ,,Ortopedijos
klinika“, UAB ,,Ortopedijos projektai, UAB ,,Ortopagalba“, VšĮ ,,Vilties žiedas“ atstovui
advokatui Rimantui Simaičiui, atsakovo Konkurencijos tarybos atstovams Elonui Šatui ir
Simonai Tolušytei, trečiojo suinteresuoto asmens Sveikatos apsaugos ministerijos atstovei
Danguolei Milkevičiūtei, UAB ,,Baltic Orthoservice“ atstovui Gediminui Kostkevičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, UAB ,,Idemus“, UAB ,,Ortopagalba“, UAB
,,Ortopedijos centras“, UAB ,,Ortopedijos klinika“, UAB ,,Ortopedijos projektai“, AB ,,Ortopedijos technika“, A. Astrausko firma ,,Pirmas žingsnis“, VšĮ ,,Vilties žiedas“, UAB ,,Ortobatas“, Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijos apeliacinius skundus dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
UAB „Idemus“, UAB „Ortopagalba“, UAB „Ortopedijos centras“, UAB ,,Ortopedijos klinika“, UAB „Ortopedijos projektai“, AB „Ortopedijos technika“, A. Astrausko firmos „Pirmas žingsnis“, VšĮ „Vilties žiedas“, Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijos,
UAB „Ortobatas“ skundus atsakovui Konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems
asmenims Sveikatos apsaugos ministerijai, UAB „Actualis“, VšĮ Vilniaus universiteto vaikų
ligoninei, UAB „Baltic Orthoservice“ dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.
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sakovas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1
dalies 1 punktu, 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 40 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 41
straipsnio 1 dalimi, 42 straipsniu, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio
1 dalimi, Reglamento Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82
straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – ir Reglamentas Nr. 1/2003) 5 straipsniu, Baudos,
skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-06 nutarimu
Nr. 1591, 2011 m. sausio 20 d. priėmė nutarimą Nr. 2S-2 ,,Dėl ūkio subjektų, užsiimančių
ortopedinių techninių priemonių gamyba ir prekyba, ir jų asociacijų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams ir dėl Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas). Nutarime pripažinta, kad
Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacija, Ortopedijos ir medicinos pramonės įmonių asociacija, UAB „Actualis“, UAB „Idemus“, UAB „Ortobatas“, UAB „Ortopagalba“, UAB „Ortopedijos centras“, UAB „Ortopedijos klinika“, UAB „Ortopedijos
projektai“, AB „Ortopedijos technika“, A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“, VšĮ Vilniaus
universiteto vaikų ligoninė, VšĮ „Vilties žiedas“, sudariusios draudžiamus susitarimus
dėl ortopedijos techninių priemonių kainų ir gamybos kiekių nustatymo bei rinkos pasidalijimo, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punkto bei
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų reikalavimus; kad Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, nesiėmusi
priemonių užtikrinti sąžiningą konkurenciją kompensuojamųjų ortopedijos techninių
priemonių rinkoje Lietuvos Respublikoje, pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
1 dalies reikalavimus. Už nurodytus pažeidimus paskirtos piniginės baudos:
Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijai – 1000 (vienas tūkstantis)
litų;
UAB „Actualis“ – 900 (devyni šimtai) litų;
UAB „Idemus“ – 248 000 (du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai) litų;
UAB „Ortobatas“ – 56 600 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai) litų;
UAB „Ortopagalba“ – 53 400 (penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai) litų;
UAB „Ortopedijos centras“ – 226 700 (du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai septyni
šimtai) litų;
UAB „Ortopedijos klinika“ – 193 500 (vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai) litų;
UAB „Ortopedijos projektai“ – 166 900 (vienas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai
devyni šimtai) litų;
AB „Ortopedijos technika“ – 1 644 500 (vienas milijonas šeši šimtai keturiasdešimt
keturi tūkstančiai penki šimtai) litų;
A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“ – 341 700 (trys šimtai keturiasdešimt vienas
tūkstantis septyni šimtai ) litų;
VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė – 5 300 (penki tūkstančiai trys šimtai)
litų;
VšĮ „Vilties žiedas“ – 11 800 (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai) litų.
Nutarimu Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos įpareigota nutraukti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalį pažeidžiančius atitinkamus veiksmus.
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II.
Pareiškėjas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir
VLK) su skundu (I t., b. l. 2–20) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba/atsakovas) Nutarimą.
Skunde paaiškinta, kad Konkurencijos tarybos išvados dėl VLK skatinimo įmones derinti
gamybos kiekius ir pritarimo šiems veiksmams, pateiktos neįsigilinus į ortopedijos techninių priemonių (toliau – ir OTP) kompensavimą reglamentuojančius teisės aktus ir į
sistemos specifiką. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – ir PSDF) biudžeto
rodiklių patvirtinimo įstatymu kas metai nustatoma PSDF biudžeto lėšų suma OTP kompensavimui. Riboti ištekliai sąlygoja būtinybę reguliuoti jų panaudojimą. OTP sritis reguliuojama sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 patvirtintu
Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos
aprašu (toliau – ir Tvarkos aprašas) ir sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d.
įsakymu Nr. V-466 patvirtintais Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos
kompensuojamos iš Privalomojo draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašais
(toliau – ir Bazinių kainų sąrašai). Tvarkos aprašo 8 punktas numato, kad OTP įsigijimo
išlaidos kompensuojamos per ortopedijos įmones, kurios sudaro sutartis su VLK. VLK lėšas pagal OTP poklasius skirsto pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai. Taip pat
paaiškinta, jog pagal Tvarkos aprašo 23 punkto nuostatas, sutartys sudaromos su visomis
Tvarkos aprašo 1 priedo reikalavimus atitinkančiomis ortopedijos įmonėmis. Šia tvarka
įgyvendinamas principas „pinigai paskui pacientą“. Tvarkos aprašo 1 priedo 8 punktas įpareigoja ortopedijos įmonę pateikti VLK ateinančių kalendorinių metų kompensuojamųjų
OTP gamybos planus. Tuo VLK įpareigota dalyvauti OTP kompensavimo sistemoje ne tik
skirstant PSDF lėšas, bet ir užtikrinant OTP kokybę ir prieinamumą. Pažymėjo, kad OTP
bazines kainas tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi VLK ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones. Kainų įstatymo 2 straipsnis leidžia valstybinių valdymo organų reguliuojamų kainų buvimą. Sveikatos apsaugos ministras gali neatsižvelgti į
VLK pasiūlymus. Bazinės OTP kainos yra vienodos visoms įmonėms, nustatytos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-466. Atsakovo teiginys, kad VLK posėdžių metu skatino
draudžiamus susitarimus, nepagrįstas įrodymais. VLK direktorius 2006 m. lapkričio 9 d.
įsakymu Nr. 1K-158 ir sveikatos apsaugos ministras 2007 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.
V-120 sudarė darbo grupes dėl OTP kainų ir valdymo metodikos peržiūrėjimo. Į darbo
grupes buvo įtraukti ne tik VLK, bet ir kitų organizacijų atstovai. VLK neprašė pateikti
Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijos (toliau – ir ORPTA) apibendrintų
OTP kainų skaičiavimų, o tik prašė 2007 m. liepos 24 d. posėdyje dalyvavusiųjų pateikti
ortopedinės avalynės kainų skaičiavimus. Informacija buvo reikalinga Sveikatos apsaugos
ministerijai, kaip nuomonė dėl OTP bazinės kainos nustatymo. Pažymėjo, kad VLK neturi
įtakos galutiniam sveikatos apsaugos ministro sprendimui dėl kainų patvirtinimo. Sveikatos apsaugos ministerija tvirtina ne maksimalias, o fiksuotas OTP bazines kainas, todėl
konkurencija tarp gamintojų dėl OTP kainų negalima, konkurencija užtikrinama tik per
OTP kokybę. Skunde nurodyta, kad VLK, sudarytose sutartyse su gamintojais įtvirtindama įmonių gamybinius pajėgumus, neribojo konkurencijos. Įmonių gamybiniai pajėgumai nustatomi VLK ir ortopedijos įmonių sutartyse dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP.
2009 m. įmonės nebuvo išnaudojusios savo gamybinių pajėgumų. Atsakovo pozicija dėl
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didesnių bazinių kainų nustatymo nepagrįsta įrodymais, nes Konkurencijos taryba netikrino OTP bazinių kainų skaičiavimo pagrįstumo ir realumo. Tokia praktika kelia grėsmę
viešojo intereso tenkinimui, nes nustačius nerealiai mažą OTP kainą, iš PSDF biudžeto
kompensuojama suma nepadengtų konkrečių OTP gamybos sąnaudų ir įmonėms būtų
nenaudinga jas gaminti. Remiantis Tvarkos aprašo 43 punktu, pacientui, mokančiam už
OTP savo lėšomis, suteikiama teisė nelaukti eilėje, o atėjus kompensacijos laikui, yra kompensuojama mažesnė OTP bazinė kaina, atsižvelgiant į tuo metu esančią balo vertę. Pagal
Sąrašo 3.3 punktą, apdraustojo lėšomis įsigyjamos OTP bazinės kainos vieno balo vertė
lygi vienam litui. Pareiškėjo nuomone, pacientų, kuriems OTP skiriama eilės tvarka, ir
pacientų, įsigyjančių OTP savo lėšomis, padėtis iš principo yra vienoda. Nesutiko, kad sumos mėnesiui, už kurią galima pagaminti OTP, nustatymas pablogina pacientų galimybę
pasirinkti geriausią prekę. Nurodo, kad VLK, organizuodama OTP kompensavimą, ėmėsi
reikiamų veiksmų – pakeitė OTP įsigijimo išlaidų kompensavimo periodiškumą, nustatė
gydytojų sąrašą, sutrumpino 100 proc. kompensuojamų OTP sąrašą, patikslino bazines
kainas ir kita, tačiau šios priemonės nestabilizavo ir nesumažino kompensacijos laukimo
eilės. Įvedus „plaukiojančio balo“ principą, kompensacijos laukimo eilė sumažėjo 3 800
tūkst. Lt. Konkurencijos tarybos teiginys, kad „VLK pasirinkti ir įgyvendinti atitinkamas
konkurencijos teikiama nauda leidžiančias pasinaudoti priemones (pvz., mažiausią kainą
galėtų leisti nustatyti viešojo pirkimo procedūra ir pan.)“, peržengia jos kompetencijos
ribas. Nurodė, kad kompensavimo santykiai iš esmės skiriasi nuo Viešųjų pirkimų įstatyme reglamentuotų pirkimo santykių. OTP reikalingumą apdraustajam nustato jį gydantis
gydytojas arba ortopedijos įmonės, sudariusios sutartį su VLK, reikiamą kvalifikaciją turintis gydytojas ir OTP kompensuojamos tik pagal užsakymą konkrečiam pacientui individualiai pagamintų OTP įsigijimo išlaidos (Tvarkos aprašo 9.1, 19 punktai). Pacientas gali
laisvai pasirinkti ortopedijos įmonę. Pagal Tvarkos aprašo V skyriaus nuostatas, pacientas
turi teisę pasirinkti ne tik bazinę kainą atitinkančią priemonę, bet ir brangesnę. OTP neįmanoma specifikuoti iš anksto, todėl perkančioji organizacija neturi galimybių numatyti,
kokių charakteristikų ir specialių technologijų priemonės prireiks pacientui. Ortopedijos
techniką gaminanti įmonė neteikia paslaugų perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija teikia valstybės (finansinę) paramą fiziniams asmenims (pacientams) per OTP
gaminančias įmones ar tiesiogiai, įsigijusiems prekes iš ortopedijos techniką gaminančios
įmonės. Taigi, nėra viešojo pirkimo–pardavimo sutarties šalių, atitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Tarp VLK ir ortopedijos įmonės sudaromos OTP kompensavimo
sutarys, įvardijamos administracinėmis sutartimis, skirtomis viešajam interesui tenkinti
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-339/2008). Nesutiko su atsakovo teiginiais, kad VLK skatina draudžiamus susitarimus ir neužtikrina sąžiningos konkurencijos laisvės. Pareiškėjas, remdamasis Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalimi, 53 straipsniu, Viešojo administravimo įstatymo
7 straipsniu, Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 31 straipsnio 6
punktu, 28 straipsnio 3 dalimi, gero administravimo ir gero reglamentavimo principais,
įtvirtintais Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Europos tinkamo administravimo elgesio kodekse, 2006 m. Europos komisijos komunikate dėl geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje, Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 185 patvirtinta
Geresnio reglamentavimo programa, nurodė, kad VLK turėjo teisę ir pareigą konsultuotis
su ortopedinėmis įmonėmis ir asociacijomis, taip pat pacientų ir neįgaliųjų atstovų organizacijomis, rengti bendrus pasitarimus, diskusijas, derinti nuomones ir pozicijas, bandyti
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ieškoti visoms suinteresuotoms šalims priimtinų riboto finansavimo ir pacientų aprūpinimo kokybiškomis OTP problemų sprendimo būdų.
Pareiškėjai UAB „Idemus“, UAB „Ortopagalba“, UAB „Ortopedijos centras“, UAB
,,Ortopedijos klinika“, UAB „Ortopedijos projektai“, AB „Ortopedijos technika“, A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“, VšĮ „Vilties žiedas“, Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacija kreipėsi į teismą su skundu (II t., b. l. 42–88) prašydami panaikinti
Nutarimo dalį, susijusią su pareiškėjais. Pareiškėjų nuomone, Konkurencijos įstatymo 5
straipsnis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis negali būti taikomi
pareiškėjų veiksmams vertinti, kadangi nacionaliniai teisės aktai reikalavo pareiškėjų
antikonkurencinio elgesio. Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK sprendimais OTP
rinkoje buvo sukurta konkurenciją ribojanti kompensavimo sistema. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos įstatymas) 5
straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 101 straipsnio
taikymas nėra absoliutus. Konkurencijos taryba privalo vadovautis Europos Sąjungos
institucijų ir teismų praktika. Konkurencijos taryba turėjo pradėti analizę nuo specialaus teisinio reguliavimo įtakos ūkio subjektų veiksmams nagrinėjamoje rinkoje. Jei
Konkurencijos taryba būtų atlikusi vertinimą pagal Europos Sąjungos institucijų suformuotą praktiką, nebūtų reikėję atlikti kitų Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatytų veiksmų, kurie yra pertekliniai, neracionalūs ir prieštarauja viešojo administravimo
subjekto veiklos ekonomiškumo ir operatyvumo principams. Savo poziciją grindė Europos Komisijos komunikatu „Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio
taikymo horizontaliems bendradarbiavimo susitarimams gairėmis“ (toliau – SESV 101
straipsnio taikymo gairės), Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas, ESTT) 2010 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. C-280, 2003 m. rugsėjo 9 d.
prejudiciniu sprendimu Nr. C-198/01, 2010 m. spalio 14 d. sprendimu byloje Nr.
C-280/08, 2003 m. rugsėjo 9 d. prejudiciniu sprendimu byloje Nr. C-198/01. Europos
Sąjungos teismų praktikoje suformuota nuostata, kad SESV 101 straipsnis taikomas tik
tokiam antikonkurenciniam ūkio subjektų elgesiui, kai ūkio subjektai veikia savo individualia iniciatyva. Kadangi Konkurencijos taryba Nutarime konstatavo, jog esama
kompensavimo sistema bei ją sukūrę Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK sprendimai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, tai pareiškėjams nebereikia įrodyti
kompensavimo sistemos antikonkurencinio pobūdžio. Pareiškėjai kompensuojamų
OTP rinkoje veikia pagal VLK ir sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką, kuriai
būdingas intensyvus nacionalinis reguliavimas. Pareiškėjai už pagamintas ir parduotas
OTP prekes negauna pajamų, ortopedijos įmonėms išlaidas apmoka VLK, naudodama
ribotas PSDF lėšas. Pareiškėjai, norėdami vykdyti veiklą, turi atitikti Tvarkos aprašo
reikalavimus. Pareiškėjai neturėjo pasirinkimo, privalėjo vykdyti VLK nurodymus, susijusius su OTP bazinių kainų metodikos skaičiavimo kūrimu (teisėkūros procesas) ir
PSDF biudžeto subalansavimu, bei pateikti prašomą informaciją – ortopedijos priemonių kainas, išdirbio normas, gamybinius pajėgumus ir kt. Pareiškėjai vadovavosi gero
administravimo ir gero reglamentavimo principais. Geranoriškai sutiko dalyvauti teisėkūros procese, nes VLK sprendimai turi tiesioginę reikšmę jų vykdomai veiklai. Pareiškėjų nuomone, Konkurencijos taryba klaidingai aiškino faktines aplinkybes nurodydama, jog VLK nevertė pareiškėjų dalyvauti teikiant duomenis ar nustatyti paraiškose
teikiamų priemonių kiekį. VLK konkurencingumo principus įgyvendino užtikrindama
lygias ir vienodas pareiškėjų galimybes ir siekdama skaidrumo. VLK siekė suvienodinti
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pareiškėjų veiklos sąlygas ir skaidriai bei racionaliai įgyvendinti administravimo funkcijas. Pareiškėjams negali būti taikoma atsakomybė už paklusimą viešo administravimo
subjekto nustatymai tvarkai. Pareiškėjų teigimu, atsakovas pareiškėjams paskyrė sankcijas 2011 m. sausio 20 d. Nutarimu, suėjus Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje
nustatytam patraukimo atsakomybėn terminui, nes 2007 m. balandžio 5 d. buvo atlikti
paskutiniai tariami kaininių elementų derinimo veiksmai. Pažymėjo, kad Konkurencijos
tarybos tyrimo atlikimas nestabdo sankcijų skyrimo termino eigos, nes Konkurencijos
įstatymas nenumato tokios išlygos. Sveikatos apsaugos ministras ir VLK nustatė bazines
kainas, ortopedijos įmonių gamybos apimtis ir eliminavo bet kokias galimybes konkuruoti pagamintos produkcijos kiekiais. Tvarkos aprašo analizė leidžia daryti išvadą, kad
konkuravimo galimybių nebuvo numatyta. VLK posėdžių medžiaga ir pareiškėjų 2006–
2010 m. teiktos paraiškos patvirtina, kad VLK ortopedijos įmonių paraiškose nurodomus gamybos pajėgumus, vertino kaip orientacinius. Skunde nesutinkama su kaltinimais dėl OTP bazinės kainos „plaukiojančio balo“ nustatymo ir teigia, kad
Konkurencijos taryba nesuprato „plaukiojančio balo“ esmės bei neteisingai įvertino ortopedijos įmonių ketinimus, netinkamai įvertino VLK statusą ir vaidmenį. Pareiškėjai
tik dalyvavo teisėkūros procese. „Plaukiojančio balo“ sistema, nustatyta sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-344, yra nenaudinga ortopedijos
įmonėms, kadangi skirta ne pareiškėjų ekonominių interesų patenkinimui, o PSDF lėšų
taupymui. Konkurencijos taryba, bausdama pareiškėjus dėl to, kad pasikeitė jos nuomonė dėl žinomų faktų apie ortopedijos įmonių OTP kompensavimo sistemą, nesikeičiant
atitinkamų santykių teisiniam reglamentavimui, pažeidžia pareiškėjų teisėtų lūkesčių ir
teisinio tikrumo principus. Atsakomybę dėl netinkamai sureguliuotų OTP bei bandymo
subalansuoti PSDF biudžetą turėtų prisiimti valstybės institucijos. Sisteminė Europos
Sąjungos institucijų praktikos analizė rodo, kad vertindama susitarimus pagal SESV 101
straipsnį, priežiūros institucija privalo kiekvieną situaciją įvertinti atskirai. Konkurencijos tarybos įžvelgti tariami pažeidimai yra tik formaliai panašūs į galimus pažeidimus.
Konkurencijos taryba pateikė klaidingus tariamai prokonkurenciškos kompensavimo
sistemos pasiūlymus OTP įsigyti viešųjų pirkimų būdu, kurio neįmanoma taikyti, nustatant kompensuojamų OTP bazines kainas. Dėl poveikio prekybai tarp valstybių narių
nurodė, kad dėl sektoriaus specifikos ir nacionalinio reguliavimo kompensuojamųjų
OTP rinkoje, egzistuoja natūralios kliūtys užsienio subjektams įeiti į rinką, todėl Konkurencijos taryba suklydo identifikuodama tariamą pareiškėjų susitarimą, kaip kliūtį į
rinką ateiti užsienio subjektams. Konkurencijos tarybos teiginiai apie netiesioginį poveikį prekybai tarp valstybinių narių yra nepagrįsti, nes nebuvo nustatyta faktinių aplinkybių, kad pareiškėjai derino veiksmus dėl žaliavų ar kitų tarpinių produktų. Pareiškėjai,
remdamiesi Europos Komisijos pranešimu „Paaiškinimai dėl Sutarties 81 ir 82 straipsniuose naudojamos sąvokos „poveikis prekybai“, nurodė, kad Konkurencijos tarybos
teiginiai vertintini kaip hipotetinis ar spėjamas poveikis. Konkurencijos taryba neteisingai apskaičiavo baudas ir pažeidė proporcingumo, teisingumo ir objektyvumo principus. Atsakovas baudas privalėjo skaičiuoti tik nuo pajamų, kurias pareiškėjai gauna iš
kompensuojamųjų OTP gamybos. Atsakovas netinkamai įvertino sunkią pareiškėjų finansinę padėtį bei Lietuvos ekonominę situaciją. Prastiems pareiškėjų veiklos rezultatams pagrindinę įtaką daro VLK atsiskaitymo sistema. Pardavimo pajamos neatspindi
pareiškėjų finansinės situacijos. Prastiems pareiškėjų veiklos rezultatams neigiamą įtaką
turėjo susiklostę makroekonominio pobūdžio veiksniai: ekonominis nuosmukis, suma333
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žėjusios gyventojų pajamos. Konkurencijos taryba, skirdama baudą, vadovaudamasi
protingumo kriterijais, privalėjo įvertinti ir esamą valstybės įsiskolinimą pareiškėjams ir
neatsiskaitymų ypatumus. Esant sunkiai pareiškėjų finansinei padėčiai ir tokiai situacijai sektoriuje, 5 proc. baudų skyrimas nuo bendrųjų pajamų yra neproporcingas ir gali
sąlygoti sunkius padarinius bei galimą jų nemokumą. Konkurencijos taryba, ignoravusi
pareiškėjų pasyvų vaidmenį ir nukrypusi nuo įprastos praktikos, pažeidė protingumo,
teisingumo ir proporcingumo bei ūkio subjektų lygybės principus. Savo poziciją grindė
Konstitucinio Teismo jurisprudencija: 2000 m. gruodžio 6 d., 2001 m. spalio 2 d., 2004
m. sausio 26 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008
m. kovo 15 d., 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimais bei Teisingumo Teismo sprendimu Nr.
100/80-103/80, Europos Komisijos pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a
punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairėmis. Pareiškėjų nuomone, Konkurencijos tarybos sprendimas neskirti UAB „Baltic Orthoservice“ baudos yra neobjektyvus ir iškraipo
sąžiningą konkurenciją rinkoje, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalį.
UAB „Baltic Orthoservice“ atliko tuos pačius veiksmus, kaip ir pareiškėjai. Be to, UAB
„Baltic Orthoservice“ veiksmai neatitinka atleidimo nuo baudų taisyklių. Pati Konkurencijos taryba 2010 m. vasario 17 d. rašte Nr. (2.1-08)-6V-280 pripažino, kad UAB
„Baltic Orthoservice“ dalyvavo draudžiamame susitarime. Konkurencijos taryba nepagrįstai teigia, kad UAB „Baltic Orthoservice“ nutraukė dalyvavimą tariamame draudžiamame susitarime, nes, pareiškėjų nuomone, UAB „Baltic Orthoservice“ turėjo nutraukti veiklą OTP kompensavimo sistemoje. UAB „Baltic Orhoservise“ pareiškimas
neatitinka Konkurencijos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies ir Draudžiamų susitarimų dalyvio atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklių reikalavimų. UAB „Baltic Orthoservice“ pateikta informacija negalėjo būti nežinoma tyrėjams, nes Konkurencijos taryba iki šio prašymo buvo atlikusi tyrimą, susijusį su OTP kompensavimu. Pagal
Konkurencijos įstatymo 24 straipsnį, Konkurencijos taryba pati galėjo inicijuoti tyrimą,
todėl tai laikytina Konkurencijos tarybos neveikimu. Būtent UAB „Baltic Orthoservice“
ketinimai yra prokonkurenciški, prieštarauja ūkinės veiklos sąžiningai praktikai.
Pareiškėjas UAB „Ortobatas“ su skundu (VII t., b. l. 157–193) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį dėl UAB „Ortobatas“ skirtos
56 600 Lt baudos. Skunde iš esmės palaikė pareiškėjų 2011 m. vasario 9 d. skunde išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, kad klausimas dėl OTP, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų bei didėjančios VLK skolos, buvo aptartas
Valstybės kontrolės 2011 m. balandžio 14 d. išvadoje „Dėl 2010 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio“ ir Seimo sveikatos reikalų
komiteto posėdyje, kuris 2011 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 7 „Dėl Valstybės
kontrolės išvados dėl 2010 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio“. Pareiškėjo nuomone, Valstybės kontrolės išvada bei Seimo
sveikatos reikalų komiteto veiksmai akivaizdžiai patvirtina, kad šiuo metu OTP skiriamų PSDF lėšų nepakanka PSDF biudžeto finansinėms galimybėms ir OTP poreikiui
subalansuoti. Todėl sudaromos didelės kliūtys OTP gaminių ir paslaugų prieinamumui
bei pacientų aprūpinimo ortopediniais gaminiais nenutrūkstamumui. Nesiėmus skubių
veiksmų situacijai spręsti bei didėjant VLK įsiskolinimui už kompensuojamas OTP, tiek
pacientų, tiek OTP teikiančių įmonių padėtis vis blogėja. Po paskelbtos Valstybės kontrolės išvados, VLK, atlikusi UAB „Ortobatas“ patikrinimą, 2011 m. kovo 16 d. ekspertizės protokolo Nr. 7K-40 nutariamosios dalies 1 bei 2 punktais anuliavo UAB „Ortoba334
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tas“ 66 OTP užsakymus 35 468 Lt sumai. Konkurencijos taryba UAB „Ortobatas“ baudą
skaičiavo nuo bendrųjų 2009 m. pajamų, kurias, sudaro pajamos iš kompensuojamųjų
OTP gamybos bei pajamos iš OTP, už kurias sumoka patys pacientai, gamybos. Bauda
turi būti skaičiuojama tik nuo pajamų iš kompensuojamųjų OTP gamybos 2009 metais.
Pareiškėjo 2009 m. pajamos iš kompensuojamųjų OTP gamybos bendrosiose pajamose
atitinkamai sudaro 97,5 proc. Pareiškėjo pajamos už 2009 metus, nuo kurių skaičiuotina
bauda, atitinkamai sumažėjo 35 468 Lt, todėl atsakovas netinkamai pareiškėjui apskaičiavo baudą. Iš Konkurencijos tarybos bylos matyti, kad tyrimo metu UAB „Baltic Orthoservice“ tyrimo metu susirašinėjo su Konkurencijos tarybos nare J. Š.. Tai pareiškėjui
kelia pagrįstų abejonių dėl objektyvios ir nešališkos procedūros Konkurencijos taryboje
užtikrinimo. Pažymėjo, kad Konkurencijos taryba, atlikdama tyrimą, turėjo vadovautis Konstitucijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintu atsakingo
valdymo (gero administravimo) principu. Šis principas apima ir teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, asmens dalyvavimo priimant atitinkamus sprendimus, skaidrumo ir kitus reikalavimus. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47
straipsnyje yra įtvirtinta teisė į teisingą procesą, kuri reiškia, kad kiekvienam turi būti
užtikrinamas teisingas procesas nepriklausomo ir iš anksto suformuoto tribunolo.
Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepimu (V t., b. l. 6–40) prašė skundus atmesti.
Atsiliepime atsakovas nurodė, kad VLK buvo pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus dėl to, kad ji, įgyvendindama OTP kompensavimo organizavimo, biudžeto planavimo ir subalansavimo priemones, skatino OTP gamintojus sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus ir palaikė jų veiksmus.
Sprendimai buvo priimamai, ne atsižvelgiant atskirai į kiekvienos įmonės duomenis, bet
į bendrai gamintojų priimtus sprendimus. Įmonės gamybinių pajėgumų planus turi pateikti individualiai, bet buvo teikiami suderinus asociacijoje. VLK negalėjo nežinoti apie
įmonių susitarimus dėl gamybos kiekių, teikė informaciją tokiems susitarimams sudaryti. VLK argumentai dėl lėšų skirstymo pagal poklasius ir jo tvarkos atmestini kaip
nepagrįsti, nes tiesiogiai nesusiję su nustatytu pažeidimu. VLK tenka atsakomybė už
PSDF lėšų paskirstymą, vadovaujantis objektyviais kriterijais ir konkurencingomis procedūromis. VLK klaidingai aiškina Tvarkos aprašo 23 punkto nuostatas. Atmestinas
VLK argumentas, kad tai, jog rinkoje yra daug gamintojų, užtikrina sąžiningą konkurenciją, nes esant tokiai situacijai OTP gamintojai nebuvo suinteresuoti konkuruoti. Pagal egzistuojančią kompensavimo sistemą buvo garantuoti dėl stabilių pajamų gavimo.
Pagal faktinę situaciją įmonės konkuravo ne poklasiui skirtų lėšų ribose, o joms paskirstytų lėšų ribose. Sutartyse buvo nustatyti įmonių gamybiniai pajėgumai ne atsižvelgiant
į kiekvienos iš jų materialinę bazę, darbuotojų kvalifikaciją, bet atsižvelgiant į susitarimu
nustatytas išdirbio normas ir suderintus gamybinius pajėgumus. VLK veiksmų vertinimui neturi įtakos, kad ji nėra galutinį sprendimą dėl kainų priimanti institucija, nes ji
yra pagrindinė institucija, rengianti šį projektą. VLK privalėjo parengti projektą naudodama konkurenciją tarp gamintojų užtikrinančias procedūras, tačiau tai nebuvo užtikrinta. Parengtas projektas buvo pagrindinis šaltinis sveikatos apsaugos ministro įsakymui priimti tvirtinant naujas bazines kainas. Konkurencijos tarybos sprendime,
remiantis teisės aktų ir faktinėmis aplinkybėmis, nustatyta, kad sutartyse kiekvienai
įmonei buvo numatoma skiriama biudžeto lėšų dalis ir tuo ribojama konkurencija tarp
įmonių. VLK įmonių gamybinius pajėgumus skaičiavo atsižvelgdama į asociacijoje suderintas išdirbio normas, rengdama bazinių kainų projektą, naudojo asociacijoje sude335
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rintus įmonių savikainos duomenis. Paraiškose pateikti įmonių gamybiniai pajėgumai
buvo mažinami vienodai, neatsižvelgiant į jų individualias charakteristikas. Šios priemonės ne tik ribojo konkurenciją, bet ir neužtikrino OTP kokybės pacientams. Dėl nepagrįstai aukštų bazinių kainų nurodė, kad kartelinių susitarimų atveju yra preziumuojama, jog konkurentų susitarimu nustatytos kainos yra nepagrįstai aukštos ir
neobjektyvios, to papildomai įrodyti nereikia. VLK, rengdama projektą dėl bazinių kainų nustatymo, iš esmės rėmėsi gamintojų pateiktais suderintais duomenimis, negalėjo
žinoti, kokia kaina būtų pagrįsta ir reali, nepateikė jokių duomenų, kad nustatytos kainos padengia gamintojų savikainą ir kad jos atitinka rinkos kainą, ir nėra pagrįstai aukštos. Tai, kad pacientai, atėjus kompensavimo eilei dėl „plaukiojančio balo“ sistemos, gali
gauti mažesnę kompensaciją nei sumokėjo įsigydami priemonę, parodo, jog dėl draudžiamų susitarimų ir VLK nesugebėjimo užtikrinti sąžiningos konkurencijos kompensuojamų OTP rinkoje pacientai patiria žalą. Remdamasi Konkurencijos įstatymo 19
straipsnio 1 ir 4 dalimis, Konkurencijos taryba gali reikalauti nutraukti Konkurencijos
įstatymą pažeidžiančius veiksmus ir pakeisti konkurenciją ribojančius sprendimus, kad
būtų užtikrinta sąžininga konkurencija atitinkamoje rinkoje, todėl atmestini VLK argumentai, kad Konkurencijos taryba peržengė savo kompetencijos ribas, pateikdama pasiūlymą bazines kainas nustatyti viešųjų pirkimų būdu. Šis Konkurencijos tarybos pasiūlymas neįpareigoja VLK elgtis šiuo būdu. VLK nepagrindė, kodėl nustatant OTP
bazines kainas ar sutartyse su gamintojais įtvirtinant gamybinius pajėgumus, negalima
taikyti konkurenciją tarp gamintojų užtikrinančių procedūrų. VLK argumentai, kad negalėjo kainos nustatyti dėl OTP individualių charakteristikų, atmestini kaip nepagrįsti,
nes to negalima nustatyti galiojant ir dabartinei tvarkai, kadangi bazinė kaina nustatyta
atsižvelgiant į visoms įmonėms bendrus techninių priemonių aprašymus. Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas nereiškia, kad VLK negali gauti jokios informacijos iš įmonių, tačiau informacija skiriasi pagal savo pobūdį ir ne visa informacija yra svarbi konkurencijai tarp įmonių. Duomenys apie priemonių kainas, gamybinius pajėgumus yra
itin reikšmingi konkurencijos procesui, todėl nepateisinama, kai valstybės institucija
skatina įmones sudaryti susitarimus ar toleruoja tokius veiksmus. VLK nepateikė argumentų, kurie parodytų, kad objektyviai nebuvo galima gauti individualios informacijos
iš gamintojų, o tam buvo reikalingi suderintai gamintojų teikiami duomenys. Paaiškino,
kad tyrimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, jog bendrovės galėjo savarankiškai
apsispręsti dėl VLK teiktinų savikainos skaičiavimo duomenų, priemokų už dalinai
kompensuojamas OTP dydžio, dėl individualių gamybinių pajėgumų, tačiau sprendimus priėmė ne savarankiškai, o susitikdamos ir priimdamos suderintus sprendimus
asociacijų posėdžiuose. Bendrovių veiksmams netaikoma išimtis iš Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio taikymo, nes galiojantys teisės aktai jų nereikalavo. Tai, kad konkurencija kompensuojamų OTP rinkoje yra galima, patvirtina ir
kompensavimui apdraustiesiems taikomas principas „pinigai paskui pacientą“. Konkurencijos tarybos išvadų pagrįstumą patvirtina ir Teisingumo Teismo 1980 m. spalio 29
d. sprendimas byloje Nr. 209/78-2015/78 ir 218/78 bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. A822-538/2009, kuriais pareiškėjai
remiasi savo skunduose. Konkurencijos tarybos nustatytos faktinės aplinkybės rodo,
kad konkurencijos ribojimas OTP rinkoje yra įmonių sutartinių veiksmų, o ne teisinio
reguliavimo, rezultatas. Tyrimo metu gauti duomenys ir nustatytos faktinės aplinkybės
nesuteikė pagrindo konstatuoti, jog OTP kompensavimą reglamentuojantys sveikatos
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apsaugos ministro įsakymai galbūt pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, todėl bendrovių teiginiai dėl sveikatos apsaugos ministro sprendimų atitikties
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, neatitinka Nutarimo turinio ir išvadų. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimas savaime nesąlygoja, kad nėra
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo ir atvirkščiai. Remdamasis Teisingumo
Teismo sprendimu byloje Nr. C-359 ir 379/95P, atsakovas nurodė, kad ūkio subjektai gali
būti pripažinti atsakingais už konkurencijos teisės pažeidimus, net jeigu valstybės institucija neįvykdė savo pareigų. Tai, kad VLK neužtikrino sąžiningos konkurencijos kompensuojamųjų OTP rinkoje ir neįvykdė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintos pareigos, nepanaikina įmonių atsakomybės už draudžiamus susitarimus, pažeidžiančius Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį. Bendrovių pateikiami argumentai nepagrindžia, kaip susijęs VLK pareigos užtikrinti sąžiningą konkurenciją rinkoje neįvykdymas ir OTP gamintojų susitarimai nustatyti priemonių kainas, gamybos ir pardavimo
kiekius ir pasidalinti rinką. Įmonės yra atsakingos už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio pažeidimus, nes pareigos sudaryti susitarimus dėl priemonių
kainos, maksimalių priemokų taikymo ir gamybinių pajėgumų nenumatė OTP kompensavimui taikomi teisės aktai, nebuvo sukurta teisinė sistema, kuri nepaliko įmonėms
galimybių konkuruoti. Įmonės sudarydamos susitarimus, apribojo tarpusavio konkurenciją. VLK patvirtino, kad nereikalavo įmonių sudaryti tyrimo metu nagrinėtų susitarimų, negalėjo ir nesiėmė neigiamo poveikio priemonių. Dėl kainų konkurencijos nurodė, kad nereikėjo įrodyti, jog buvo priežastinis ryšys tarp bendrovių susitarimo dėl
savikainos ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų kainų. Tai, kad galutinės
pirkimo kainos įtvirtinamos ministro įsakymu, nekeičia situacijos vertinimo, nes bendrovių susitarimas dėl OTP savikainos duomenų ne tik buvo sudarytas, bet ir įgyvendintas. Suderinti savikainos duomenys buvo pateikti VLK, kaip pasiūlymas, už kokią
kainą jos parduotų savo prekes, todėl Konkurencijos taryba konstatavo baigtinį Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą. Atkreipė dėmesį, kad VLK,
rengdama projektą dėl bazinių kainų, atsižvelgė į įmonių pateiktas suderintas bazines
kainas. Taigi priežastinis ryšys tarp įmonių susitarimo ir nustatytų bazinių kainų buvo.
Žala valstybei ir pacientams pasireiškia tuo, kad įmonėms susitarus, VLK negali nustatyti, kokia yra reali kaina, nes konkurentų susitarimu nustatyta kaina yra neobjektyviai
aukšta ir nepagrįsta. Draudžiamas susitarimas buvo būtent dėl susitarimo teikiant pasiūlymus VLK dėl OTP kainų. Atmestinas pareiškėjų argumentas, kad atsakovas neteisingai konstatavo draudžiamą susitarimą dėl maksimalių priemokų taikymo, nes maksimalių priemokų rinkimas nėra privalomas pagal galiojančius teisės aktus. Įmonės gali
apsispręsti, kokio teisės aktais leidžiamo dydžio priemoką jos taikys, ar netaikys jokios
priemokos. Įmonės galėjo konkuruoti OTP kainomis, remdamosi individualios kainodaros pagrindu apskaičiuotais savikainos duomenimis. Be to, įmonės asociacijoje susitarė tiek dėl ortopedinės avalynės kainų, tiek dėl įvairių kainos elementų. Įmonės, susitardamos imti maksimalias priemokas, pašalino galimą konkurenciją. Pažeidimas buvo
tęstinis, visais bendrovių veiksmais buvo siekiama riboti konkurenciją atitinkamoje rinkoje. Įmonių susitarimai buvo skirtingo pobūdžio, masto ir trukmės, sudaryti siekiant
išvengti tarpusavio konkurencijos atitinkamoje rinkoje. Bendrovės Konkurencijos įstatymą pažeidžiančių veiksmų nenutraukė iki tyrimo pabaigos, tai yra 2010 m. lapkričio
mėnesio, todėl senaties terminas patraukti šias įmones atsakomybėn už Konkurencijos
įstatymo pažeidimus nėra suėjęs. Bendrovių susitarimas dėl išdirbio normų ir gamybi337
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nių pajėgumų turėjo ribojantį poveikį konkurencijai. Faktinės aplinkybės patvirtina,
kad įmonės savo susitarimus įgyvendino, pateikdamos VLK sutartus duomenis apie išdirbio normas ir gamybinius pajėgumus, kaip pasiūlymą sudarant sutartis. Konkurencijos įstatymo pažeidimu buvo pripažintas ne pats „plaukiojantis balas“, o jo nustatymo
tvarka, nes įtvirtindamos „plaukiojantį balą“, įmonės siekė išvengti bazinių kainų mažinimo. VLK norėjo nustatyti, kad bazinės kainos balas lygus 0,8 Lt, kainos būtų sumažėjusios 20 procentų. Atsakovas, įvertinęs tyrimo metu nustatytas aplinkybes, susijusias su
„plaukiojančio balo“ nustatymo priežastimis ir aplinkybėmis, konstatavo, kad tai yra
sudarytų susitarimų kontrolės ir įgyvendinimo užtikrinimo forma, apimanti tiek kainos, tiek kiekio elementus. Dėl šių priežasčių atmestini įmonių argumentai, kad Konkurencijos taryba „plaukiojančio balo“ įtvirtinimą pripažino kaip atskirą susitarimą ir
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio bei SESV 101 straipsnio pažeidimą. Nei teisės aktai,
nei valstybės institucijos negalėjo suteikti įmonėms teisėtų lūkesčių, kad jų susitarimai
atitinka Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio bei SESV 101 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba nėra atlikusi tyrimų dėl galimų Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų OTP kainų, gamybos kiekių ir rinkos pasidalijimo ir neturėjo informacijos, kuri leistų pagrįstai įtarti tyrimo metu nagrinėtų susitarimų egzistavimą. Konkurencijos tarybos 2006 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 2S-6 ir 2010 m. vasario 11 d. nutarimas
Nr. 1S-13 nėra susiję su nustatytais įmonių susitarimais ir negalėjo įmonėms suteikti
pagrįstų lūkesčių dėl jų susitarimų. Be to, tyrimų laikotarpiai nesutampa. Remdamasi
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gruodžio 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A11-1055/2001, Konkurencijos taryba pažymėjo, kad pagal Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalį, tyrimą gali pradėti tik gavusi tokios informacijos,
kuri leidžia pagrįstai įtarti galimą pažeidimą. Konkurencijos taryba, veikdama savo
kompetencijos ribose ir įgyvendinama jai suteiktus įgaliojimus, ėmėsi priemonių užtikrinti konkurenciją kompensuojamų OTP rinkoje, visų pirma, įpareigodama nutraukti
konkurenciją ribojančius įmonių susitarimus. Remdamasi Teisingumo Teismo 2008 m.
lapkričio 20 d. sprendimu byloje Nr. C-209/07, nurodė, kad net jei sudarant susitarimus,
siekiama teisėtų tikslų, tuo negalima pateisinti konkurencijos ribojimo, tai nešalina atsakomybės už nustatytus pažeidimus. Pareiškėjų argumentai, jog atsakovas netinkamai
įvertino teisinį ir ekonominį susitarimų kontekstą, atmestini. Siekiant pripažinti
SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimą, nereikia vertinti susitarimų ekonominio ir teisinio konteksto. Atsižvelgęs į pareiškėjų cituojamą Teisingumo Teismo 2003 m. rugsėjo
8 d. sprendimą byloje Nr. C-198/01, atsakovas pagrįstai bendrovėms skyrė sankcijas, nes
įmonės veikė savarankiškai ir sudarydamos nagrinėtus susitarimus siekė apriboti tarpusavio konkurenciją. Galimybė nustatyti mažiausią kainą viešojo pirkimo procedūros
būdu yra tik Konkurencijos tarybos pasiūlymas, kuris nei bendrovių, nei VLK neįpareigoja elgtis tik šiuo konkrečiu būdu, taip pat neturi įtakos vertinant Nutarimo teisėtumą.
Konkurencijos įstatymas nereikalauja kainas nustatyti kokiu nors konkrečiu būdu, tačiau esminis reikalavimas yra konkurencinga kainos nustatymo procedūra. Neaišku,
kodėl VLK, nustatydama bazinių kainų projektą, remdamasi bendrovių pateiktais skaičiavimais, nustatė ją darbo grupėje, nors VLK turėjo galimybę individualiai apklausti
įmones. SESV 101 straipsnis nereikalauja Konkurencijos tarybos įrodyti, kad susitarimas darys ar daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, užtenka nustatyti, kad
yra galimybė, jog susitarimai pastebimai pakeis valstybių narių tarpusavio prekybą.
Konkurencijos taryba, įvertinusi tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes, susitarimo
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pobūdį, nagrinėjamų įmonių padėtį rinkoje, pagrįstai konstatavo, kad nustatyti susitarimai galėjo turėti poveikį prekybai tarp valstybių narių. Nurodė, kad gamintojų susitarimai, o ne situacija OTP rinkoje, šį sektorių daro nepatraukliu užsienio subjektams. Susitarimuose dėl kainų ir gamybinių pajėgumų dalyvavo visos įmonės, veikiančios
kompensuojamųjų OTP rinkoje Lietuvoje. UAB „Baltic Orthoservice“ įėjimas į rinką
patvirtina, kad užsienio subjektai gali patekti į rinką. Tyrimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, kad įmonių susitarimai turėjo ne tik potencialų, bet ir faktinį poveikį
prekybai tarp valstybių narių, buvo padidintas susiskirstymas nacionaliniu pagrindu, o
tai prieštarauja SESV siekiamiems tikslams. Skaičiuoti baudą nuo su pažeidimu susijusių pajamų nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Bendrovės patvirtino, kad OTP
prekyba yra pagrindinė jų veikla ir sudaro daugiau nei pusę bendrųjų pajamų. VšĮ „Vilties žiedas“ bauda buvo apskaičiuota 15 proc. nuo pajamų iš prekybos OTP (ne tik iš
prekybos kompensuojamosiomis OTP), nes ši įmonė daugiau verčiasi profesine neįgaliųjų reabilitacija, o pajamos iš prekybos OTP sudaro mažiau nei pusę bendrųjų pajamų,
neviršija 10 proc. ribos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. lapkričio
18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-1384/2010 konstatavo, jog ūkio subjektai
negali remtis kitose Konkurencijos tarybos bylose skirtomis baudomis, ginčydami joms
skirtas baudas. Bendrovių pateikti duomenys neįrodo jų sunkios finansinės padėties,
kuri sudarytų pagrindą taikyti Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą
lengvinančią aplinkybę. Bendrovių veikla 2009 ir 2010 m. buvo pelninga. Pareiškėjai
nepagrįstai teigia, kad dėl vėluojančių kompensacijų bei atsiskaitymų sistemos jų veikla
buvo nuostolinga. Informaciją apie įmonės sunkią finansinę padėtį pateikė tik UAB „Ortopagalba“ ir UAB „Ortopedijos projektai“. Be to, sunki įmonės padėtis gali būti dėl jos
pačios nesugebėjimo dirbti efektyviai. Kadangi visos įmonės asociacijoje suderintus pasiūlymus pateikė VLK, nėra galimybių konstatuoti, kurių iš jų vaidmuo buvo pasyvus,
nes visos ėmėsi priemonių savo susitarimams įgyvendinti. Nors ūkio subjektas negavo
naudos iš pažeidimo, tai negali panaikinti baudos skyrimo. Priešingu atveju būtų atsisakyta atgrasomojo baudos poveikio. Nors UAB „Idemus“ negamina ortopedinės avalynės, nedalyvavo keliuose posėdžiuose, tačiau dalyvavo asociacijų posėdyje tvirtinant
OTP skaičiavimo metodiką, o tai laikoma konkurencijos taisyklių pažeidimu. Nurodė,
kad skiriant sankcijas bendrovėms, buvo atsižvelgta, jog padarytas labai sunkus pažeidimas, kurį sudarė susitarimai dėl kainų, gamybos kiekių ir rinkos pasidalijimo, poveikis
rinkoje buvo itin neigiamas, nes bendrovės efektyviai nekonkuravo ne tik kainomis, bet
ir gamybos kiekiais. Šių susitarimų pagrindu buvo padaryta žala tiek valstybei, tiek pacientams. Susitarimai apėmė visą Lietuvos Respublikos teritoriją, truko ne trumpiau nei
4 metus. Atsakovas, atsižvelgęs į pažeidimo pavojingumą, mastą, žalą vartotojams, pažeidimo trukmę, pagrįstai pareiškėjams skyrė 5 proc. dydžio baudą. Dėl UAB „Baltic Orthoservice“ atžvilgiu nutraukto tyrimo nurodė, kad šios įmonės veiksmų vertinimas
neturi įtakos vertinant bendrovių pažeidimus, nes sankcijos joms skirtos už bendrovių
atliktus veiksmus. Atmestini pareiškėjų teiginiai, kad UAB „Baltic Orhoservice“ veiksmai buvo analogiški kitų bendrovių elgesiui, nes minėta bendrovė išreiškė nesutikimą
dėl asociacijos priimtų sprendimų ir dėl sprendimo dėl kainų derinimo, informavo įvairias institucijas, pagal bendrovės pateiktą informaciją buvo pradėtas tyrimas. Bendrovės
klaidingai teigia, kad UAB „Baltic Orthoservice“ nevykdė Konkurencijos tarybos įpareigojimo nutraukti dalyvavimą draudžiamame susitarime, nes bendrovės dalyvavimas
2010 m. rugpjūčio 11 d. VLK posėdyje savaime nereiškia dalyvavimo draudžiamame
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susitarime. Be to, apie dalyvavimą šiame VLK posėdyje bendrovė pranešė Konkurencijos tarybai bei pateikė su posėdžiuose aptartais klausimais susijusią informaciją. Nepagrįstas pareiškėjų teiginys, kad sprendimas atleisti UAB „Baltic Orthoservis“ nuo baudos, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas. Nebuvo pagrindo minėtai
įmonei skirti baudą. Atsakomybė už Konkurencijos įstatymo ir SESV pažeidimus nepriklauso nuo to, ar ūkio subjektai žinojo ar galėjo žinoti apie tai, kad jų veiksmai pažeidžia
konkurencijos taisykles, nes susitarimų tikslas riboti konkurenciją nustatomas remiantis
objektyviais kriterijais.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Orthoservice“ atsiliepimu prašė pareiškėjų skundus atmesti. Patvirtino, kad pareiškėjai derino produktų/paslaugų savikainos
duomenis, kuriuos teikė VLK. Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas patvirtino, kad
pareiškėjai suderintais veiksmais ne tik siekė išsaugoti 2000 metais patvirtintas bazines
kompensuojamų OTP kainas, bet jas ir padidinti. UAB „Baltic Orthoservice“ nuomone,
VLK turėjo teisę prašyti įmonių pateikti paslaugų/produktų savikainos duomenims, o
įmonės galėjo juos pateikti, nepažeisdamos Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatų. VLK surinktą informaciją apie įmonių gamybinius pajėgumus bei išdirbio normas
galėjo naudoti tik įmonių maksimalių gamybos apimčių įvertinimui. Maksimalios gamybos apimtys turėjo būti vertinamos, atsižvelgiant į įmonių individualias išdirbio normas, kurios priklauso nuo įmonių turimų technologijų. Įvesta „plaukiojančios balo“ sistema buvo naudinga tik VLK, bet nuostolinga mažoms įmonėms, netiesiogiai patvirtina,
kad buvo ne tik siekiama subalansuoti PSDF biudžetą, bet ir pasidalinti OTP rinką tarp
esamų jos dalyvių, užkonservuojant esamą rinkos pasidalijimą. Nesutiko su pareiškėjų
argumentais, kad kompensuojamų OTP rinkoje egzistuoja natūralios kliūtys užsienio
subjektams įeiti į rinką. Pažymėjo, kad UAB „Baltic Orthoservice“ teikia savo paslaugas Europos Sąjungos šalių rinkose, į kurias įėjo laimėdama viešųjų pirkimų konkursus
gyventojų aprūpinimo OTP paslaugoms pirkti. Patvirtino, kad pareiškėjai aktyviai sutartinai veikė stengdamiesi, kad VLK nesudarytų sutarčių su naujais į rinką ateinančiais
paslaugų teikėjais. UAB „Baltic Orthoservice“ įėjimą į rinką blokavo ne tik VLK, bet ir
konkuruojančios įmonės. Pareiškėjų teiginiai UAB „Baltic Orthoservice“ atžvilgiu yra
nepagrįsti, nes UAB „Baltic Orthoservice“ nuosekliai kovojo prieš asociacijų rengiamus
kartelinius susitarimus, apie tai informavo įvairias institucijas, taip pat Konkurencijos
tarybą, kuri atlikusi tyrimą, priėmė skundžiamą sprendimą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
atsiliepime (V t., b. l. 3) į VLK skundą nurodė, kad su juo sutinka ir prašė jį tenkinti.
III.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu pareiškėjų skundus atmetė.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Konkurencijos taryba prekių rinką apibrėžė kaip kompensuojamų OTP gamyba ir prekyba. Pareiškėjai nepateikė argumentų
dėl prekių rinkos nustatymo klaidingumo. Atsakovas, apibrėždamas prekių rinką, rėmėsi tinkamais teisės aktais, atkreipė dėmesį į prekių savybes, motyvavo prekių pakeičiamumo bei prekių savybių apibrėžimą. Atsakovo argumentacija dėl geografinės rinkos
apibrėžimo Lietuvos teritorija pagrįsta. Pareiškėjai veikia visoje Lietuvos teritorijoje, o
prekių pakeičiamumą kitose teritorijose veikiančių įmonių gaminiais riboja kompensa340
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vimo už OTP įsigijimą taikymas. Teismo nuomone, tyrimo metu nustatytais veiksmais
padaryta įtaka ūkio subjektų kainodaros procesui, o bendros kainų struktūros nustatymu įmonės prarado galimybę konkuruoti kainos nustatymo procese pateikdamos savo
individualius duomenis ir parodydamos galimybę konkuruoti rinkoje. Jeigu įmonės
būtų teikusios duomenis atskirai, bazinė kaina galėjo būti patvirtinta pagal žemesnės
savikainos duomenis, dėl ko dalis įmonių, kurių gaminių savikaina didesnė nei patvirtinta bazinė kaina, būtų turėjusios imtis priemonių savikainai mažinti. Tarimasis dėl
ortopedinės avalynės faktinės kainos ir individualių pėdos įtvarų kainų taip pat lėmė
konkurencinių veiksnių ribojimą šios kainos nustatymo srityje. Priemokos mokėjimas
apskritai nėra reguliuojamas teisės aktais ir yra itin didelę reikšmę konkurencingumui
turintis veiksnys. Kadangi priemoką turi mokėti pats pacientas, o ne VLK, tai įmonės,
kurios produkciją ketinama įsigyti, pasirinkimas iš esmės priklauso nuo reikalingos mokėti sumos. Kompensavimo dydžių klausimas yra aktualus, siekiant padidinti iš VLK
gaunamas pajamas. Iš VLK gaunamų pajamų didinimu pasiekiama tai, kad įmonės užsitikrina didesnį nuperkamų OTP skaičių, nes pacientams tenkant mažesnei priemokai,
jie gali dažniau pirkti OTP, kurios ne visada yra būtinos, nepriklausomai nuo jų paskyrimo tvarkos, dažniau jas keisti. Dėl to didėja ir PSDF biudžeto išlaidos, o įmonės gauna
didesnes pajamas ne dėl konkurencinio pranašumo, o dėl organizacinių veiksmų. Todėl
Konkurencijos tarybos išvados, kad dėl VLK pateikiamos suderintos savikainos struktūros bei kainų apskaičiavimo buvo apribota konkurencija ir išvengta rizikos, kad dėl
siūlomos mažesnės kainos nesumažėtų bazinės kainos, yra teisinga. Susitarimais dėl išdirbio normų bei įmonių gamybinių pajėgumų suderinimo buvo apribota konkurencija
dėl kiekvienam rinkos dalyviui tenkančios valstybės skiriamų lėšų dalies ir sumažinta
galimybė padidinti gaunamas pajamas dirbant efektyviau. Tokia padėtis lemia tai, kad
įmonės netenka prasmės konkuruoti išdirbio normomis, darbo efektyvumu, našesniu
įrangos išnaudojimu, modernizavimu, kvalifikacijos kėlimu, pacientas praranda galimybę gauti konkurencingai veikiant sukurtą produktą, o VLK įgyja pareigą daugiau mokėti už prekes. Teismo vertinimu, Konkurencijos taryba padarė tinkamas išvadas dėl susitarimų nustatyti OTP kiekius vertinimo. OTP gamybos ir prekybos rinka reguliuojama
Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 patvirtintu Valstybės
paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašu bei
Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-466 patvirtintu Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo
sveikatos draudimo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašais. Pagal Tvarkos aprašo 5-8
punktus, valstybės parama OTP įsigyti teikiama visiškai ar iš dalies kompensuojant pagal užsakymą pagamintų OTP gamybos ir pritaikymo išlaidas pagal šių priemonių bazines kainas. Teisę į valstybės paramą OTP įsigyti turi tik Sveikatos draudimo įstatymo
nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys, kuriems OTP
kompensuojamos bazinėmis kainomis per ortopedijos įmones, sudariusias sutartis su
VLK. Šios nuostatos iš esmės nekito viso tiriamo periodo metu. Tvarkos aprašo 23
punkte numatyta, kad VLK sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP sudaro su ortopedijos įmonėmis, kurios atitinka šio aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus ir pateikia
šio aprašo 2 priede nustatytos formos paraišką bei paraiškos formoje nurodytus dokumentus. VLK ir ortopedijos įmonių sutartyse dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP nenurodoma lėšų suma per metus pagamintų priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti, tačiau negali būti viršijama bendra PSDF biudžete numatyta metinė OTP įsigijimo išlaidų
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kompensavimo suma, paskirstyta pagal atskirus šių priemonių poklasius. Tvarkos aprašo 3.1 punkte (2010 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-345 redakcija) nustatyta, kad bazinė OTP kaina – sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinama OTP kaina (balais),
pagal kurią kompensuojamos OTP gamybos ir pritaikymo išlaidos ir kuri apskaičiuojama sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-466 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ 3 punkte
nustatyta tvarka. Į bazinę kainą įskaičiuojamas įstatymų nustatytas pridėtinės vertės
mokestis. Bazinių kainų sąrašo 3.1. punktas nustato VLK pareigą, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (kalendoriniam mėnesiui), apskaičiuoti ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balo vertę. Teismas sutiko su Konkurencijos tarybos išvada, kad teisės aktai nenumatė OTP gaminančioms ir
jomis prekiaujančioms įmonėms pareigos, kad prekių savikainos duomenys VLK būtų
teikiami juos suderinus bei, kad būtų taikoma maksimali priemoka dėl dalinės kompensacijos, ar kartu teikiami duomenys dėl įmonių gamybinių pajėgumų ir išdirbio normų.
VLK galėjo vykdyti jai pavestas aprūpinimo OTP funkcijas ir tuo atveju, jeigu ji būtų
gavusi kiekvieno gamintojo atskirus duomenis. Kiekviena įmonė galėjo pasirinkti ir
duomenis teikti ne bendrai, o kiekviena atskirai. Atsižvelgta į tai, kad pareiškėjai tarėsi ir
dėl laisvai pasirenkamos nereguliuojamos konkurencijos rinkoje priemonės – priemokos už kompensuojamas OTP. SESV 101 straipsnio taikymo gairių 22 punkte nurodyta,
kad valdžios institucijų skatinimas sudaryti horizontaliuosius bendradarbiavimo susitarimus nereiškia, kad tai leistina pagal 101 straipsnį. Tik tuo atveju, jei bendrovių antikonkurencinis elgesys reikalaujamas nacionaliniuose teisės aktuose ar jei jais sukuriama
teisinė sistema, kuri užkerta kelią bet kokiai jų konkurencinei veiklai, netaikomas 101
straipsnis. Kadangi Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumatė įmonių pareigos teikiant
duomenis VLK, suderinti ir aptarti jų turinį, tai pareiškėjų argumentas dėl įstatyminio
reikalavimo nesilaikyti konkurenciją įtvirtinančių įstatymų pripažintas nepagrįstu. Vien
to fakto, kad įmonių veiklą reguliuoja nacionaliniai teisės aktai, nepakanka tam, kad šiai
veiklai nebūtų taikomos Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio
nuostatos. Analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2009 m. balandžio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A822-538/2009. Kainų
įstatymo 2-7 straipsniai numato, kad Lietuvos Respublikoje veikia valstybinių valdymo
organų reguliuojamos kainos ir rinkos kainos. Vyriausybė vykdo valstybinį kainų reguliavimą arba nustatydama kai kurių prekių ar paslaugų aukščiausią ar žemiausią kainų
lygį ar dydį arba deklaruodama prekių ir paslaugų, įtrauktų į atskirą Vyriausybės parengtą sąrašą, kainas. Valstybė nustato kainas produkcijos ir paslaugų, gaminamų ir teikiamų pagal valstybinį kontraktą arba valstybinių supirkimų tvarka. Rinkos kainos ir
tarifai veikia tik toms paslaugoms, kurioms netaikoma valstybinio reguliavimo tvarka.
Šiuo atveju pažeidimo sudėtimi yra įmonių veiksmai iki bazinės kainos patvirtinimo,
valstybinių užsakymų, teikiamų per sutartis su VLK, pasidalinimas bei OTP pirkėjų –
fizinių asmenų, mokamų priemokų dydžių derinimas. Nei vienu iš šių atvejų kainos
nereguliuojamos valstybinių valdymo organų. Iš Nutarimo 2 punkte nurodytų pareiškėjų veiksmų, kurie sudarė pagrindą Nutarimo priėmimui, matyti, kad derinant veiksmus,
nustatant OTP kainas, po 2007 m. vasario 14 d. įvyko dar du ORPTA ir OMPAĮ posėdžiai. 2008 m. sausio 21 d. posėdyje priimtas sprendimas vieningai taikyti maksimalias
priemokas už dalinai kompensuojamas OTP, o 2009 m. liepos 15 d. posėdyje nutarta
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bendrąja tvarka imti priemokas, kai pagal 2009 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. V-466 dalis
gaminių iš visiškai kompensuojamųjų sąrašo perkelti į dalinai kompensuojamųjų sąrašą.
Nutarimo 2 punkte aptariami pareiškėjų veiksmai nustatant OTP gamybos kiekius ir
pasidalijant rinką vyko 2007 m. rugsėjo 18 d., 2008 m. lapkričio 13 d., 2008 m. lapkričio
21 d., 2009 m. balandžio 27 d., 2009 m, birželio 17 d., 2009 m. liepos 15 d., 2009 m. liepos
30 d., 2009 m. rugpjūčio 31 d., 2009 m. lapkričio 11 d., 2010 m. rugpjūčio 13 d., 2010 m.
rugpjūčio 18 d. posėdžiuose. Pareiškėjų atliktų veiksmų analizė rodo, kad jų sudaromi
susitarimai ir veiksmai buvo nukreipti tam pačiam tikslui – kainų suderinimui ir pasiskirstymui rinka pasiekti. Nors vienu atveju buvo tariamasi dėl bazinių kainų dydžių,
kitu – dėl priemokų ar gamybinių pajėgumų, tačiau visus šiuos veiksmus jungia to paties tikslo toje pačioje rinkoje siekimas. Todėl pažeidimas teisingai kvalifikuotas kaip
tęstinis. Susitarimai buvo vykdomi ir po 2007 m. balandžio 5 d. Skaičiuojant trejų metų
terminą nuo paskutinio susitarimo dėl kainų (2009 m. liepos 15 d.) ar rinkos pasidalinimo (2010 m. rugpjūčio 18 d.) senaties terminas nėra praleistas. UAB „Idemus“ nurodo,
kad susitarimų teikiama nauda reikšmingesnė už antikonkurencinį poveikį, nes maksimalūs gamybos kiekiai buvo nustatyti siekiant subalansuoti PSDF biudžeto lėšas bei
siekiant užtikrinti, kad būtų gaminamos ir pacientams tiekiamos tik kokybiškos priemonės, o jų prieinamumas nenukentėtų dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Komisijos komunikate dėl Sutarties 101 straipsnio 3 dalies taikymo gairių (toliau – ir Sutarties 101
straipsnio 3 dalies taikymo gairės) nustatyta, jog vertinant šios sąlygos buvimą, visi tvirtinimai apie efektyvumą turi būti pagrįsti taip, kad galima būtų patikrinti: a) deklaruojamo efektyvumo pobūdį, b) ryšį tarp susitarimo ir efektyvumo, c) kiekvieno deklaruojamo efektyvumo tikimybę ir dydį, d) kaip ir kada kiekvienas deklaruojamas efektyvumas
galėtų būti pasiektas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A858-294/2011 atkreiptas dėmesys, kad Europos
Komisija yra pažymėjusi, jog esminis principas yra tai, kad sąžininga ir neiškreipta konkurencija yra geriausia tiekimo ir aprūpinimo prekėmis garantija, todėl išimties pagal
EB sutarties 81 straipsnio 3 dalį (šiuo metu – SESV 101 straipsnio 3 dalį) taikymas galimas tik išimtiniais atvejais, kai laisva konkurencija neįstengia užtikrinti geriausio ekonominio rezultato (žr., pvz., Europos Komisijos 1975 m. gruodžio 15 d. sprendimą Nr.
76/172/EEB byloje Nr. IV/27.073 (Bayer/Gist-Brocades), III dalies 1 punktas). Pirmosios
instancijos teismo sprendime nurodyta, kad teismui nebuvo pateikti kokie nors įrodymai, leidžiantys daryti išvadas, kad tokia padėtis OTP rinkoje skatino techninę pažangą
ar tobulino gamybą. Tai, kad sistema buvo patogi OTP gamintojams, nereiškia Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 3 dalyje nurodomų aplinkybių. Teismas sutiko su Konkurencijos tarybos rėmimusi Komisijos pranešimu „Paaiškinimai dėl Sutarties 81 ir 82 straipsniuose naudojamos sąvokos „poveikis prekybai“ ir
pateiktu vertinimu, kad tyrimo metu nustatyti susitarimai galėjo turėti poveikį prekybai
tarp valstybių narių. Minėto Europos Komisijos pranešimo 23 punktas nereikalauja tiesioginio poveikio prekybai tarp šalių, o pakankamu laiko įrodymą, jog toks poveikis gali
atsirasti. Nustatyta, kad geografinė rinka yra Lietuvos Respublikos teritorija. Europos
Komisijos pranešimo 78 punkte nurodyta, kad horizontalūs karteliai, kurie apima visą
valstybės narės teritoriją įprastai yra galintys paveikti prekybą tarp valstybių narių. Lietuvos teisės aktai nenumato kliūčių užsienio subjektams teikti paslaugas nagrinėjamoje
rinkoje. Atitikimas Aprašo 1 priede nustatytiems reikalavimams nelaikytinas kliūtimi, o
vertintinas kaip reikalavimas užsiimti tam tikra ūkine veikla. UAB „Baltic Orthoservice“
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pažymėjo, kad į rinką įėjo būdama užsienio kapitalo įmonė, laimėdama viešųjų pirkimų
konkursus gyventojų aprūpinimo OTP paslaugoms pirkti. Šis pavyzdys patvirtina, kad
galimybe įeiti į Lietuvos rinką galima pasinaudoti realiai. Dabartinės VLK skolos įmonėms iš dalies yra nulemtos susitarimų tarp įmonių, kadangi OTP kainos galėtų būti
mažesnės, nei egzistuoja dabar. Kadangi VLK skolos nėra beviltiškos, todėl aplinkybė
dėl įsiskolinimo už produktus buvimo ne kiekvienai užsienio įmonei gali būti svarbi.
Esant antikonkurenciniam susitarimui, į rinką siekiantiems patekti ūkio subjektams
trukdoma pasinaudoti konkurenciniu pranašumu, jie yra traukiami į antikonkurencinius kitų rinkoje veikiančių įmonių susitarimus. Tyrimo metu nustatytos aplinkybės
patvirtina, kad VLK žinojo apie įmonių susitarimą dėl ortopedinės avalynės kainų ir
naudojo keturių ortopedijos įmonių pateiktas suvestines. VLK posėdžiuose, kuriuose
dalyvaudavo ir gamintojų atstovai, aptardavo darbo resursus pagal gamintojų pateiktas
paraiškas, svarstydavo įmonių pateiktus gamybinių pajėgumų projektus. VLK, pasirinkusi netinkamas priemones OTP kompensavimui organizuoti, neįvykdė pareigos užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Sudarydama sutartis su gamintojais, VLK sutarties priede detaliai įtvirtindavo įmonių gamybinius pajėgumus, dėl ko įmonėms buvo
skiriama tam tikra valstybės lėšų dalis. Iš Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies
nuostatų išplaukianti pozityvi pareiga valstybės institucijoms užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę reiškia pareigą savo kompetencijos ribose užtikrinti, kad konkurencija
rinkoje nebūtų sutrikdyta, iškraipyta ar apribota. Tuo tarpu pareiškėjo veiksmai neatitiko įstatymu skatinamo tikslo. Teismas sutinka su atsakovo pateiktu pareiškėjo veiksmų
vertinimu, kad VLK, organizuodama įmonių bendradarbiavimą, sudarė prielaidas įmonių susitarimams ir juos skatino. Taip buvo apribotos įmonių galimybės konkuruoti ir
efektyviai išnaudoti turimus gamybinius pajėgumus. Galiojant kvotų sistemai, įmonių
suinteresuotumas investuoti į įrengimus, gerinant priemonių kokybę, buvo minimalus
dėl to, kad jų našumas neturėtų didelės įtakos, nes gamybos kiekiai jiems būtų skaičiuojami pagal nustatytas išdirbio normas, ir jei jų našumas būtų didesnis, jų gamybiniai
pajėgumai būtų mažinami. VLK turėjo atkreipti dėmesį į tai, kad Darbo sąnaudų išplėstinė lentelė pateikta bendrai, dėl ko galimas įmonių tarimasis kainų srityje, dėl ko gali
būti nustatytos nepagrįstai didelės bazinės OTP kainos. Nors bazines kainas tvirtina ne
VLK, o Sveikatos apsaugos ministerija, tačiau VLK veikia OTP paskirstymo srityje ir
pateikia nuomonę Sveikatos apsaugos ministerijai dėl tvirtintinų kainų dydžio. Tai, kad
kainos pateikiamos bendrai jas suderinus per asociaciją, yra priežastis, kuri turi atkreipti dėmesį į tai, jog kainų derinimas neatitinka konkurencijos sąlygų ir gali sąlygoti neigiamas pasekmes. Atsakovas teisingai įvardino pasekmes, kurios kilo dėl to, kad nebuvo
užtikrinta konkurencija kainų nustatymo srityje. Dėl didesnės bazinės kainos nustatymo didėja paciento mokama priemoka, kai kompensacija yra dalinė. Nustačius sumą, už
kurią įmonė gali pagaminti OTP, apribojamos paciento galimybės gauti norimą prekę.
VLK argumentai dėl to, kad Konkurencijos taryba neturi pagrindo daryti išvadų dėl
OTP savikainos, paneigiama Konkurencijos bylos IX tome esančiais duomenimis apie
įmonės gaminamų OTP savikainą. Remdamasi šiais duomenimis, Konkurencijos taryba
turėjo rimtą pagrindą daryti tokias išvadas, kadangi pagal surinktus duomenis savikaina yra kur kas mažesnė už bazinę kainą. VLK nepateikė įrodymų, kurie paaiškintų tokį
didelį bazinės kainos atitrūkimą nuo prekės savikainos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 28 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011
išaiškino, kad bauda turi būti skaičiuojama nuo bendrųjų metinių pajamų už praėjusius
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ūkinius metus, o ne nuo su pažeidimu susijusių pajamų. Iš Nutarimo matyti, kad atsakovas įvertino įstatyme nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir diferencijavo paskirtas baudas. Teismas sutiko su atsakovo pateikta argumentacija
dėl pažeidimo įvertinimo. Pažeidimas truko ilgą laiką, apėmė įvairias kompensuojamųjų OTP gamybos ir prekybos sritis, jame dalyvavo beveik visi rinkoje veikiantys subjektai. Dėl to 5 proc. nuo bendrųjų metinių pajamų baudos nustatymas yra tinkamas. Pareiškėjų argumentai dėl to, kad pasirinktas baudos dydis yra neproporcingas padarytam
pažeidimui nepagrįstas, kadangi Konkurencijos taryba pasirinko dvigubai mažesnį, nei
leidžia įstatymas, baudos dydį, motyvavo aplinkybes, rodančias pažeidimo sunkumo
laipsnį. Dalyvio vaidmens įvertinimas šiuo atveju nėra svarbus dėl to, kad ir tiesiogiai
neatlikdamas veiksmų, nederindamas, ar ne kiekvienu atveju derindamas kainų ir rinkos pasiskirstymo pasiūlymus, asmuo galėjo gauti turtinę naudą iš to, kad VLK nustatytos bazinės kainos bei kompensavimo mechanizmai turėjo įtakos kiekvieno OTP prekybos ir gamybos rinkoje dalyvavusio asmens padėčiai. Tai, kad susitarimai buvo žinomi
VLK, ši nesiėmė reikalingų veiksmų ir neužkirto kelio kainų ir rinkų derinimui tarp
rinkos dalyvių nešalina pareiškėjų atsakomybės. Pareiškėjai neturėjo pagrindo VLK
kreipimųsi suprasti kaip įpareigojančių bendradarbiauti su kitomis įmonėmis konkurencijos srityje, kadangi turėjo savo veiksmus vertinti, atsižvelgdami į Konkurencijos
įstatymo normas. Pažeidimo trukmė individualizuota pagal subjektų veiklą atskirais laikotarpiais. Asociacijų bei jų narių atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Remiantis Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi, ūkio subjektų atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikyta tai, kad pažeidimą sudarantis elgesys buvo nulemtas valdžios
institucijų veiksmų ir bauda sumažinta 20 proc. Teismo vertinimu, toks baudos sumažinimas yra pagrįstas ir pakankamas. Vien iš sumų, kurios nurodomos kaip VLK skola,
matyti, kad pareiškėjų turimos gauti pajamos yra pakankamos, kad jie galėtų sumokėti
paskirtas baudas. Esant sunkiai turtinei padėčiai, gali būti keliamas baudos mokėjimo
išdėstymo klausimas. Ekonominio sunkmečio įvertinimas, skiriant baudas nesudaro pagrindo mažinti baudas. Pareiškėjų nuomone, jų atžvilgiu taikomos baudos turi būti skaičiuojamos pritaikius 2011 m. balandžio 21 d. įstatymu Nr. XI-1347 priimtą, nuo 2011 m.
gegužės 3 d. įsigaliojusį Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 6 punkto papildymą, kad ūkio subjektams skiriamos baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant į ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, pardavimų vertę. Tačiau
Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalis, pagal kurią baudos skaičiuojamos nuo
bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais, pakeista nebuvo. Vadinasi, Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 6 punktas gali būti taikomas tik kaip papildoma aplinkybė, nurodanti, kiek asmuo gavo pajamų iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių pardavimų. Nutarimo 6 punktas rodo, kad Konkurencijos taryba baudas
diferencijavo atsižvelgdama į šį kriterijų. Papildomos galinčios palengvinti atsakomybę
aplinkybės įtraukimas į galiojančią baudų skaičiavimo sistemą negali būti vienareikšmiai traktuojamas kaip atsakomybės palengvinimas, nes atsakomybę įtakojančios aplinkybės taikymas yra vertinamojo pobūdžio veiksmas, o ne matematinis baudos paskaičiavimas. Pareiškėjų atstovas prašė baudas skaičiuoti nuo su pažeidimu susijusių pajamų,
tiesiogiai taikant Reglamentą 1/2003. Tačiau šiame reglamente nėra numatyta, kad baudos gali būti skiriamos jų dydį skaičiuojant nuo su pažeidimu susijusios apyvartos. Reglamento 1/2003 preambulės 87 punkte nurodyta, kad reglamentas neturi drausti valstybėms narėms savo teritorijoje priimti ir taikyti griežtesnius nacionalinius
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konkurencijos įstatymus, draudžiančius vienašalį įmonių elgesį arba nustatančius sankcijas už tokį elgesį, o pagal 23 straipsnį, baudos skaičiuojamos procentais nuo bendrosios apyvartos. Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovas prašė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl Tvarkos aprašo atitikimo Konkurencijos įstatymo 5
straipsnio 1 daliai, teisėtų lūkesčių ir teisinės valstybės principams bei Konstitucijos 46
straipsniui. Savo prašymą grindė tuo, kad teisės akte nebuvo numatyta kainų skaičiavimo metodika bei OTP gamybos kiekių paskirstymas tarp OTP gamintojų. Teismo vertinimu, šios teisinės problemos tyrimas neturi įtakos nagrinėjamai bylai. Tvarkos aprašas pareiškėjų atžvilgiu nėra taikomas tiesiogiai, kadangi pareiškėjų atsakomybė kyla ne
Tvarkos aprašo, o Konkurencijos įstatymo ir SESV veikimo pagrindu. Konkurencijos
taryba pareiškėjo elgesį vertino pagal veikos darymo metu galiojusius teisės aktus. Tyrimo nutraukimas UAB „Baltic Orthoservice“ atžvilgiu nelemia pareiškėjų teisių, todėl
teismas neturi pagrindo nagrinėti šio argumento.
IV.
Pareiškėjas VLK apeliaciniame skunde (IX t., b. l. 4–16) prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują
sprendimą – Nutarimą panaikinti.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas priimtas neįsigilinus į
OTP kompensavimą reglamentuojančius teisės aktus, sistemos specifiką, nulėmusią atitinkamus VLK veiksmus rengiant teisės aktų projektus, užtikrinant apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimą OTP. VLK veiksmai užtikrinant apdraustųjų aprūpinimą OTP yra aiškiai reglamentuoti teisės aktais, taip pat priklauso ne tik nuo VLK,
bet ir kitų institucijų veiksmų. Toks teisinis reglamentavimas, kai OTP įsigijimui yra
skiriama konkreti PSDF biudžeto lėšų suma, kai kiekvienai įmonei, atitinkančiai teisės
aktuose įtvirtinus reikalavimus, yra suteikiama teisė dalyvauti OTP kompensavimo sistemoje, kai VLK apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu turi ne tik aprūpinti
OTP priemonėmis, bet kartu užtikrinti, kad gaminamos priemonės būtų kokybiškos,
įpareigoja VLK imtis priemonių, užtikrinančių apdraustųjų teises, numatyti priemones,
leidžiančias kontroliuoti PSDF biudžetą. Atitinkamai VLK ir ėmėsi veiksmų, kuriuos
Vilniaus apygardos administracinis teismas neteisingai pripažino kaip prieštaraujančius
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 daliai.
2. VLK, kaip viešojo administravimo subjektas, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, vykdydama Sveikatos draudimo įstatymu ir SAM įsakymu nustatytus
nurodymus, turi pareigą, priimdama sprendimus, susijusius su bendrais visuomenės interesais dėl ortopedinių technikos priemonių kompensavimo ir PSDF biudžeto panaudojimo, tartis ir konsultuotis su visuomene. Šios VLK teisės ir pareigos konkretizuotos
Sveikatos draudimo įstatymo 31 straipsnio 6 punkte ir VLK nuostatuose, nurodant, kad
VLK turi teisę iš įmonių gauti informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti. Įgyvendinant šias savo teises, VLK direktorius 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. IK-158 ir
sveikatos apsaugos ministras 2007 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-120 sudarė darbo grupes, kurioms pavedė peržiūrėti OTP kainas ir jų valdymo metodiką, taip pat parengti tai
nustatantį teisės akto projektą, OTP skyrimo indikacijų teisės aktų pakeitimo projektus.
Teisės konsultuotis su ortopedijos įmonėmis neginčija nei Konkurencijos taryba, nei
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Vilniaus apygardos administracinis teismas. Norint nustatyti OTP bazines kainas, reikalingos specialios žinios, išsilavinimas ir patirtis, kurią šiuo atveju turi tik tos įmonės,
kurios konkrečiai užsiima OTP gamyba. VLK, įvertinusi šią aplinkybę, 2006 m. lapkričio
17 d. elektroniniu laišku kreipėsi į ortopedijos įmones su prašymu pateikti pasiūlymus
dėl paslaugų grupavimo, paslaugų grupių detalizuoto aprašymo, įvardinti paslaugos
vertę lemiančius faktorius. VLK niekuomet neprašė, kad asociacija pateiktų apibendrintus OTP kainų skaičiavimus. Tai patvirtina VLK 2007 m. sausio 24 d. posėdžio protokolas Nr. A-24. Vilniaus apygardos administracinis teismas neteisingai nurodo, kad VLK
bazines kainas nustatė pagal ortopedijos įmonių pateiktus skaičiavimus. Bazinių kainų
patikslinimo projektas buvo parengtas remiantis šiais principais: OTP bazinės kainos
diferencijuojamos pagal gamybos sąnaudas; kietųjų įtvarinių sistemų bazinės kainos
diferencijuojamos pagal gamybos technologiją ir patvarumą; individualiai gaminamos
ant plastikinio modelio ortopedinės avalynės bazinė kaina padidinta (apie 30 proc.), o
gaminamos ant kurpaliaus ortopedinės avalynės kaina nesikeičia; nustatyta rankų protezinių sistemų viena pirmojo protezavimo bazinė kaina; 10 proc. sumažintos bazinės
kainos tų OTP, kurių paklausa ir gamyba didėja sparčiausiai. Į ortopedijos įmonių pateiktas ortopedinės avalynės sąnaudas VLK neatsižvelgė. Ortopedijos įmonių pateiktos
sąnaudos buvo naudojamos kaip orientacinė informacija ortopedinės avalynės bazinei
kainai nustatyti. VLK neprašė ortopedijos įmonių pateikti savo kainų skaičiavimus dėl
kitų, išskyrus ortopedinės avalynės, bazinių kainų. Jos buvo nustatytos, atsižvelgiant į
anksčiau aptartus principus. Tai, kad VLK neatsižvelgė į ortopedijos įmonių pateiktus
ortopedinės avalynės kainų skaičiavimus, taip pat tai, kad kitų OTP bazinės kainos buvo
nustatytos kiekvieną apskaičiuojant pagal kitokius principus, patvirtina ir 2008 m. priimtas sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo daugelis ankščiau galiojusių bazinių
kainų buvo sumažintos. Nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo išvada,
kad buvo nustatytos nepagrįstai aukštos bazinės kainos. Konkurencijos taryba neatliko
nurodytų OTP bazinių kainų skaičiavimo pagrįstumo ir realumo, o tik aklai paimdama
iš konteksto perrašė ją į Nutarimą. Kartu su ortopedijos įmonių asociacijos pateiktomis
kainomis buvo pateiktos ir kiekvienos ortopedijos įmonės kainos atskirai. Būtent šias
kainas ir vertino VLK.
3. Ortopedijos įmonių gamybiniai pajėgumai yra ortopedijos technines priemones
gaminančių įmonių galimybė pagal užsakymą pagaminti kokybiškas ortopedijos technines
priemones. Įmonių gamybiniai pajėgumai nustatomi VLK ir ortopedijos įmonių sutartyse dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP, tačiau jie neriboja sąžiningos konkurencijos laisvės, o užtikrina ortopedijos techninių priemonių kokybę pacientams. Tvarkos aprašo 1
priedo 8 punktas įtvirtina, kad norėdama sudaryti sutartį su VLK, ortopedijos įmonė
privalo pateikti VLK ateinančių kalendorinių metų kompensuojamųjų OTP gamybos
planus. Todėl įmonės, teikdamos paraiškas, kurias jos turi teikti kiekviena individualiai,
turi pateikti ir gamybos planus, tai yra savo gamybinius pajėgumus teikti individualiai pagal turimus darbuotojus, įrenginius ir kitus įtvirtintus kriterijus. Taigi teisės aktai
VLK įpareigoja aktyviai dalyvauti OTP kompensavimo sistemoje ne tik skirstant PSDF
biudžeto lėšas, tačiau ir užtikrinant OTP kokybę bei prieinamumą pacientams, todėl
duomenų apie galimybę pagaminti kokybiškas OTP teikimas, t. y. gamybinių pajėgumų
įmonėms įvertinimas ir įtvirtinimas sutartyse, yra nustatytas teisės aktuose, todėl VLK,
vertindama įmonių gamybinius pajėgumus, vykdė jai teisės aktais pavestas pareigas.
4. VLK neskirsto įmonėms PSDF biudžeto lėšų. Tvarkos aprašo 20 punkte nustaty347
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ta, kad VLK pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, OTP įsigijimo išlaidoms
kompensuoti skiriamas lėšas paskirsto pagal OTP poklasius. Įgyvendinant principą
„pinigai paskui pacientą“ įmonėms yra kompensuojama tik tiek, kiek jos aptarnauja
pacientų neviršydamos sutartyse nustatytų gamybinių pajėgumų. Esant ribotam PSDF
biudžetui ir norint užtikrinti pacientui kokybišką ir kiek įmanoma labiau prieinamą
paslaugą, OTP kompensavimo sistemos reguliavimas finansinės drausmės prasme yra
būtinas. Jei ataskaitiniu laikotarpiu pagamintų ir išduotų bet kurio poklasio ortopedijos
techninių priemonių vertė (balais) viršija ataskaitiniam laikotarpiui tam poklasiui numatytą 2010 m. PSDF biudžeto lėšų sumą, turi būti perskaičiuojama to poklasio OTP
bazinių kainų 1 balo vertė. (Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-344 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio
10 d. įsakymo Nr. V-466 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių
kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“. Reglamentavus OTP balo vertės apskaičiavimą
„plaukiojančio balo“ principu, tai davė apčiuopiamų rezultatų. Buvo akivaizdžiai matoma teigiama tendencija dėl PSDF biudžeto subalansavimo ir pacientų teisėtų lūkesčių
tenkinimo. Atitinkamai OTP priemones gali įsigyti daugiau asmenų.
Pareiškėjai UAB „Idemus“, UAB „Ortopagalba“, UAB „Ortopedijos centras“, UAB
,,Ortopedijos klinika“, UAB „Ortopedijos projektai“, AB „Ortopedijos technika“, A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“, VšĮ „Vilties žiedas“, UAB ,,Ortobatas“, Ortopedijos ir
reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacija pateikė apeliacinį skundą (IX t., b. l. 17–70),
kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo
29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Nutarimą panaikinti.
Apeliacinis skundas grindžiamasi šiais pagrindiniais argumentais:
1. Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas pažeidė Europos žmogaus
teisių konvencijos (toliau – ir EŽTK) 6 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnio 1 dalį, kadangi
neužtikrino pareiškėjų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, vienai iš Konkurencijos tarybos narių dalyvaujant pareiškėjų veiksmų tyrime. Pritaikė griežtas sankcijas, nepaisant
to, kad daugelį metų apeliantų veikla buvo laikoma teisėta. Be to, Konkurencijos taryba
ir pirmosios instancijos teismas taip pat pažeidė EŽTK protokolo Nr. 1 1 straipsnį, kadangi paskirdami pinigines sankcijas, nepaisant milijoninių VLK įsiskolinimų rinkos
dalyviams, apribojo Apeliantų teisę į nuosavybę.
2. Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 patvirtintas
„Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos
aprašas“ ta apimtimi, kiek jame nėra numatyta metodika bazinėms ortopedinių techninių priemonių kainoms apskaičiuoti, yra pripažintinas legislatyvine omisija, kurios egzistavimas neleidžia užtikrinti tinkamos metodikos bazinių kainų OTP apskaičiuoti, dėl
ko apeliantai yra pripažinti sudarę draudžiamus susitarimus ir pažeidę Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas. Dėl šių priežasčių minėtas aprašas ta apimtimi,
kiek jame nėra numatyta metodika bazinėms OTP kainoms apskaičiuoti, yra laikytinas prieštaraujančiu Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Konkurencijos įstatymo 5
straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsniui bei teisėtumo, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principams. Dėl to
apeliantai prašo apeliacinės instancijos teismo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi
inicijuoti norminio teisės akto patikros procedūrą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.
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3. Pareiškėjams negali būti taikoma atsakomybė už bazinių kainų derinimo veiksmus, kadangi bazinės kainos nustatytos norminio pobūdžio teisės aktais, be to, nuo
Konkurencijos tarybos nurodytų paskutinių pareiškėjų veiksmų atlikimo yra suėję senaties terminai; susitarimas taikyti priemokas – tai įsipareigojimas laikytis teisės aktų
reikalavimų.
4. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis ir SESV 101 straipsnis apskritai negali būti
taikomi pareiškėjų veiksmams vertinti, kadangi taip elgtis reikalavo nacionaliniai teisės
aktai, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir SAM) bei VLK sprendimai ir įsakymai. Šiais teisės aktais buvo sukurta konkurenciją ribojanti kompensavimo sistema, kuri
užkerto kelią bet kokiai pareiškėjų konkurencinei veiklai kompensuojamųjų OTP rinkoje.
5. Pareiškėjai privalėjo skaičiuoti išdirbio normas ir tartis dėl gamybinių pajėgumų,
kadangi to reikalavo VLK, organizuodama pacientų aprūpinimą OTP, valdydama kainodaros procesus ir siekdama tokiu būdu riboti asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kiekį.
6. Pareiškėjai negali būti baudžiami už siūlymus dėl „plaukiojančio balo“, nes „plaukiojančio balo“ sistema taip pat yra nustatyta norminio pobūdžio teisės aktais. Be to,
pareiškėjams ši sistema nėra naudinga, ji skirta ne pareiškėjų ekonominių interesų patenkinimui, o valstybės lėšų taupymui.
7. Konkurencijos taryba neturėjo pagrindo už valstybės nustatytą kompensavimo
tvarką bausti pareiškėjus, kadangi pareiškėjai, paklusdami SAM ir VLK nustatytai tvarkai, turėjo pagrįstą lūkestį, kad tokia pareiškėjų veikla yra teisėta. Konkurencijos taryba,
jeigu ir būtų pagrindas įžvelgti kokius nors konkurencijos ribojimus, privalėjo apsiriboti SAM ir VLK įpareigojimais panaikinti nacionalinius teisės aktus, kurie sudaro sąlygas
konkurencijos ribojimui.
8. Konkurencijos tarybos siūlymas kompensuojamųjų OTP bazines kainas nustatinėti viešųjų pirkimų būdu pagal galiojančius teisės aktus yra neįmanomas bei prieštarauja galiojusiai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai, todėl Konkurencijos tarybos pasiūlymai OTP įsigyti viešųjų pirkimų būdu dar kartą patvirtina tą
faktą, kad Konkurencijos taryba visiškai neatsižvelgė į sektoriaus specifiką – ekonominį
ir teisinį kontekstą.
9. Kompensuojamųjų OTP rinkoje egzistuoja natūralios kliūtys užsienio subjektams įeiti į rinką, todėl Konkurencijos tarybos tyrėjai suklydo identifikuodami tariamą
pareiškėjų susitarimą kaip kliūtį į rinką ateiti užsienio subjektams, dėl ko tariamai atsirado poveikis prekybai tarp valstybių narių.
10. Konkurencijos taryba, skirdama pareiškėjams baudas, privalėjo baudas skaičiuoti tik nuo pajamų, kurias pareiškėjai gauna iš kompensuojamųjų OTP gamybos.
Skirdama pinigines sankcijas, Konkurencijos taryba privalėjo įvertinti sunkią pareiškėjų finansinę padėtį, milijoninius valstybės įsiskolinimus, ekonominę situaciją ir baudas
sumažinti. 5 proc. nuo bendrųjų pajamų siekiančių baudų skyrimas pareiškėjams yra
aiškiai neproporcingas ir gali sąlygoti itin sunkius padarinius, taip pat galimą jų nemokumą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į dėl VLK
atliktų patikrinimų sumažėjusias apeliantų pajamas iš kompensuojamųjų OTP.
11. Konkurencijos tarybos vertinimas UAB „Baltic Orthoservice“ atžvilgiu bei
sprendimas neskirti baudos yra neobjektyvus ir iškraipo sąžiningą konkurenciją rinkoje, kadangi UAB „Baltic Orthoservice“ atliko tuos pačius veiksmus, kaip ir pareiškėjai, ir
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UAB „Baltic Orthoservice“ veiksmai neatitinka atleidimo nuo baudų taisyklių.
12. Nagrinėjamoje byloje yra iškilę klausimai, į kuriuos atsakymai yra būtini, siekiant, kad apeliacinės instancijos teismas priimtų teisingą, objektyvų ir Europos Sąjungos teismų praktiką atitinkantį sprendimą, todėl apeliantai prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu dėl preliminaraus nutarimo Europos
Sąjungos teisės aktų aiškinimo klausimu. Apeliantai nurodo klausimus, kuriuos turėtų
pateikti apeliacinės instancijos teismas Teisingumo Teismui: 1) ar SESV 101 straipsnis
yra taip pat netaikomas ūkio subjektų veiksmams vertinti, kai dėl valdžios institucijų
neveikimo nėra nustatyta privalančio būti aiškaus ir vienareikšmiško nacionalinio reguliavimo dėl ūkio subjektų teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos, ir valstybės
institucijos savo veiksmais, prašymais bei nurodymais, nesant aiškaus ir pakankamo nacionalinio reguliavimo, sąlygoja tai, kad ūkio subjektai derina veiksmus valstybės institucijų vykdomame, organizuojamame ir visiškai valdžios institucijų kontroliuojamame
ūkio subjektų teikiamų paslaugų kainų apskaičiavimo ir nustatymo procese?; 2) ar ūkio
subjektams gali būti skiriamos piniginės sankcijos už draudžiamų susitarimų sudarymą,
kai konkurencijos priežiūros institucija pati savo veiksmais sukuria teisėtus lūkesčius,
kad ūkio subjektų veiksmai nepažeidžia SESV 101 straipsnio nuostatų.
Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjų apeliacinius skundus (IX t., b. l. 110–
144) nurodė, kas su jais nesutinka.
Atsiliepimas grindžiamas iš esmės šiais pagrindiniais argumentais:
1. Nors bendrovės nurodo tariamus jų teisių pažeidimus, tačiau nepagrindžia, kad
Konkurencijos taryba netinkamai ir neobjektyviai įvertino faktines aplinkybes ar kad
buvo priimtas nepagrįstas ar neteisėtas sprendimas jų atžvilgiu. Nei Konkurencijos įstatymas, nei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai neriboja Konkurencijos tarybos narių
teisės aktyviai dalyvauti svarstant su atliekamu tyrimu susijusius klausimus. Remiantis
Konkurencijos tarybos nuostatų 17 punktu, Konkurencijos tarybos nariai koordinuoja
Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių veiklą, o tai reiškia, kad ir faktiškai dalyvauja svarstant su tyrimu susijusius klausimus. Todėl nėra objektyvaus pagrindo teigti,
kad Konkurencijos tarybos narės atlikti veiksmai tyrimo metu yra neteisėti ar kokiu
nors būdu pažeidžiantys apeliantų teises. Šioje byloje yra nagrinėjami apeliantų veiksmai ir jų atitiktis Konkurencijos įstatymo reikalavimams. UAB „Baltic Orthoservice“
veiksmų vertinimas neturi įtakos sprendžiant, ar bendrovių veiksmai pažeidė Konkurencijos įstatymo ir SESV reikalavimus.
2. Apeliantai klaidingai teigia, kad sankcijos buvo taikytos nesant veiksmus draudžiančio įstatymo, nes nagrinėtu laikotarpiu Konkurencijos įstatymas tiesiogiai draudė
konkuruojantiems ūkio subjektams susitarti dėl prekių kainų, gamybos kiekių bei rinkos pasidalijimo. Tad apeliantai negalėjo nežinoti, kad atitinkami jų veiksmai yra draudžiami teisės aktų ir kad už tokius veiksmus gali būti taikomos Konkurencijos įstatyme
numatytos sankcijos. Iš apeliaciniame skunde pateikiamų argumentų nėra aišku, kokios
aplinkybės galėjo leisti apeliantams manyti, kad tyrimo metu nagrinėti jų veiksmai yra
teisėti. Apeliantai neturėjo jokio pagrindo manyti, kad jų veiksmai tariantis dėl OTP
kainų, gamybos kiekių bei rinkos pasidalijimo galėtų būti teisėti. Vienintelė institucija,
įgaliota priimti sprendimus dėl ūkio subjektų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo
5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio nuostatoms, yra Konkurencijos taryba, ir iki pradedant šį tyrimą, jai nebuvo žinoma jokių faktų apie nagrinėtus gamintojų susitarimus dėl
kainų, gamybos kiekių ir rinkos pasidalijimo.
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3. Tiek Europos Žmogaus Teisių Teismas, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo praktikoje pripažįstama, kad teisė į nuosavybę nėra absoliuti, ir ji gali būti ribojama, jei ribojimai yra būtini ir proporcingi. Todėl bendrovės negali remtis teise į nuosavybę, gindamosi nuo atsakomybės už Konkurencijos įstatymo pažeidimą.
4. Atsakovo nuomone, nepriklausomai nuo to, ar VLK turėjo pareigą parengti bazinių kainų skaičiavimo metodiką ar ne, nėra pagrindo konstatuoti, kad tokia situacija
laikytina legislatyvine omisija, t. y. kad atitinkamų santykių teisinis reguliavimas apskritai nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nebuvo numatytas teisės aktuose. Bazinės kainos
skaičiavimo metodikos buvimas ar nebuvimas neturi įtakos bendrovių veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio vertinimui, kadangi bendrovių atsakomybė
kyla ne aprašo ar kitų OTP kompensavimą reglamentuojančių teisės aktų pagrindu, o
Konkurencijos įstatymo ir SESV pagrindu. Todėl apeliantai nepagrįstai teigia, kad VLK
nepriėmus OTP bazinių kainų nustatymo metodikos, teisinio reguliavimo turinys nebuvo aiškus, ir tai lėmė jų veiksmus, dėl kurių jie Konkurencijos tarybos buvo pripažinti
padarę Konkurencijos įstatymo ir SESV pažeidimą.
5. Nagrinėjamu atveju negalima vertinti ūkio subjektų veiksmų kaip atskirų pažeidimų, kurių kiekvienam būtų skaičiuojami skirtingi senaties terminai, nes Bendrovės
sudarė vientisą sudėtinį, tęstinį pažeidimą, kuris prasidėjo ne vėliau kaip 2006 m. rugsėjo mėnesį ir tęsėsi bent iki tyrimo pabaigos, tai yra 2010 m. lapkričio mėnesio. Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo gauta duomenų, jog įmonės savo Konkurencijos įstatymą pažeidžiančius veiksmus nutraukė iki tyrimo pabaigos, tai yra 2010 m. lapkričio mėnesio,
nėra pagrindo konstatuoti, kad skiriant sankciją, buvo suėjęs senaties terminas patraukti
šias įmones atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus.
6. Ne bet koks teisinis reguliavimas ir ne bet kokie valstybės institucijų veiksmai pašalina galimybes ūkio subjektų veiksmams taikyti konkurencijos taisykles. Nagrinėjam
atveju nėra pagrindo teigti, kad Konkurencijos tarybos tyrimo metu nagrinėti apeliantų veiksmai yra ne jų savarankiškas apsisprendimas taip elgtis, bet teisės aktų ar VLK
reikalavimų vykdymas. Tyrimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Bendrovės
galėjo savarankiškai apsispręsti dėl VLK teiktinų savikainos skaičiavimo duomenų, priemokų už dalinai kompensuojamas ortopedijos technines priemones dydžio, taip pat
dėl savo individualių gamybinių pajėgumų, todėl galėjo konkuruoti dėl kuo didesnės
PSDF biudžeto lėšų dalies, tačiau sprendimus priėmė ne savarankiškai, o susitikdamos ir
suderintus sprendimus priimdamos asociacijų posėdžiuose. Nei viename iš teisės aktų,
susijusių su OTP kompensavimu, nėra net ir netiesiogiai numatyta, kad OTP gamintojai
turi susitarti dėl duomenų apie kainas ir gamybos kiekius, kuriuos jie teikia VLK. OTP
kompensavimui taikomas principas „pinigai paskui pacientą“ patvirtina, kad gamintojai
ne tik gali, bet ir turi konkuruoti dėl pacientų, kurie turi teisę pasirinkti, kurioje įmonėje
gaminti jiems reikalingą OTP.
7. Bendrovės nepateikė jokiu faktinių duomenų, kad VLK taikė ar grasino taikyti
joms kokias nors neigiamo poveikio priemones, jei jos nebūtų sutikusios sudaryti susitarimų, kurie buvo nagrinėjami Nutarime. Įmonės galėjo savarankiškai parengi pasiūlymus dėl jų gaminių kainų bei gamybos kiekių ir juos individualiai pateikti VLK
(pažymėta, kad remiantis Aprašo nuostatomis, duomenis apie gamybinius pajėgumus
įmonės privalo teikti individualiai kartu su paraiška sutarčiai su VLK sudaryti (Aprašo
8 punktas), taip pat savarankiškai apsispręsti dėl taikytinų priemokų dydžio, kai OTP
apdraustiesiems kompensuojamos iš dalies. Lemiamos įtakos neturi tai, kad bazinės
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kainos yra tvirtinamos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, nes ūkio subjektai turėjo
veiksmų laisvę, teikdami pasiūlymus dėl kainos ir kompensavimo dydžių atitinkamai
valstybės institucijai, t. y. galėjo konkuruoti savo pasiūlymais, tačiau priėmė suderintus
sprendimus ir taip apribojo konkurenciją.
8. Apeliantų veiksmų neteisėtumo nepaneigia ir atsakomybės už Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio pažeidimą nepašalina tai, kad VLK, pasirinkusi netinkamas priemones OTP priemonių funkcijai vykdyti bei sudariusi prielaidas draudžiamiems ūkio
subjektų susitarimams dėl priemonių kainų, gamybos kiekių ir rinkos pasidalijimo, taip
pat savo veiksmais skatindama tokius susitarimus, neįvykdė pozityvios pareigos užtikrinti sąžiningą konkurenciją nagrinėjamoje rinkoje, pažeidė Konkurencijos įstatymo 4
straipsnio 1 dalies reikalavimus. Ūkio subjektai gali būti pripažinti atsakingais už konkurencijos teisės pažeidimus, net jeigu valstybės institucija neįvykdė savo pareigų.
9. Nustačius, kad nagrinėjamas susitarimas yra priskirtinas susitarimams, savaime ribojantiems konkurencija (t. y. įtvirtintiems Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1, 2, 3 ir 4 p.),
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti susitarimo
tarp ūkio subjektu, kurie yra konkurentai, sudarymo faktą ir susitarimo objektą – tiesioginį arba netiesiogini prekės (paslaugos) kainos nustatymą (fiksavimą). Kaip matyti iš tyrimo metu nustatytų faktinių aplinkybių, kompensuojamųjų OTP rinkoje veikiantys ūkio
subjektai susitikdavo ORPTA ir OMPĮA posėdžiuose ir priimdavo sprendimus, susijusius
su OTP kainomis, gamybos kiekiais bei rinkos pasidalijimu. Net ir įmonės, nedalyvavusios
viename ar keliuose asociacijų posėdžiuose, buvo įpareigotos asociacijos priimtų sprendimų, nes remiantis ORPTA įstatais, ,,asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų,
visuotinio narių susirinkimo ir valdymo sprendimų, juos vykdyti“. Tiek prekės savikainos
suderinimas, tiek atskirų prekės kainą sudarančių dalių suderinimas laikytinas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio pažeidimu. Apeliantai ne tik tarėsi dėl
kainos, kurią jiems už pagamintas OTP mokės VLK, t. y. de facto valstybė, bet ir dėl kainos,
kurią jiems mokės pacientai. Susitardami taikyti maksimalias pagal galiojančius teisės aktus galimas priemokas, apeliantai ne tik susitarė dėl vienodų didesnių priemokų taikymo
pacientams, bet ir pašalino bet kokią konkurenciją dėl kainų, kuri būtų buvusi, jei įmonės
būtų individualiai sprendusios dėl to, kokias priemokas taikyti pacientams. Taigi apeliantų
susitarimais buvo siekiama apriboti tarpusavio konkurenciją ir pašalinti netikrumą dėl
to, kokios praktikos rinkoje laikysis kiti atitinkamoje rinkoje veikiantys ūkio subjektai.
Tokių apeliantų veiksmų negalima vertinti niekaip kitaip kaip tik siekiu pašalinti normalią
konkurencijos riziką, kuri būtų buvusi šalims duomenis apie savikainą bei gamybinius
pajėgumus teikiant individualiai.
10. Asociacijoje susitarus dėl OTP kainų, gamybos kiekių ir rinkos pasidalijimo
bei ėmusis priemonių šiems susitarimams realizuoti, inter alia, pateikiant juos kaip pasiūlymus VLK, de facto, priemonių pirkėjui, galima konstatuoti baigtinį konkurencijos
taisyklių pažeidimą, kurio neigiamas poveikis konkurencijai yra akivaizdus. Konkurentų susitarimų dėl kainų atveju pažeidimo sudėtis yra formali – pažeidimui konstatuoti pakanka to, kad įmonės susitarė dėl savikainos. Tai, kad galutinės pirkimo kainos
įtvirtinamos ministro įsakymu, nekeičia situacijos vertinimo, nes bendrovių susitarimas
dėl OTP savikainos duomenų laikomas ne tik sudarytu, bet ir įgyvendintu, kadangi jų
suderini savikainos duomenys buvo pateikti VLK kaip pasiūlymas, už kokią kainą jos
parduotų savo prekes. Todėl nagrinėjamu atveju galima konstatuoti baigtinį Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies punkto pažeidimą. Be to, VLK, rengdama projektą
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dėl bazinių kainų, atsižvelgė į įmonių pateiktas suderintas bazines kainas, taigi, priežastinis ryšys tarp įmonių susitarimo ir nustatytų bazinių kainų buvo. Analogiškos išvados
taikytinos ir susitarimui dėl gamybos kiekių ir rinkos pasidalijimo. Faktinės aplinkybės
patvirtina, kad bendrovių susitarimai dėl OTP gamybos kiekių ir rinkos pasidalijimo
buvo įgyvendinti pateikiant suderintus duomenis VLK.
11. ,,Plaukiojančio balo“ nustatymas padeda išlaikyti įmonių susitarimų dėl kainų
ir gamybos kiekių įgyvendinimą ir jų interesus tenkina labiau nei VLK siūlytas bazinės
kainos balo mažinimas iki 0,8 Lt. Taikant „plaukiojantį balą“, bazinės kainos mažėtų tik
su ta sąlyga, kad įmonės viršys gamybinius pajėgumus, kurie taip pat nustatyti įmonių
susitarimu. Šios aplinkybės patvirtina, kad siūlant „plaukiojantį balą“, buvo siekiama išlaikyti stabilią situaciją OTP kompensavimo sistemoje, kuri nemaža dalimi buvo nulemta bendrovių sudarytų ir Konkurencijos tarybos tyrimo metu analizuotų susitarimų.
12. Galimybė mažiausią kainą nustatyti viešojo pirkimo procedūros būdu yra tik
Konkurencijos tarybos pasiūlymas, kuris nei Bendrovių, nei VLK neįpareigoja elgtis
tik šiuo konkrečiu būdu. Konkurencijos įstatymas nereikalauja kainas nustatyti kokiu
nors konkrečiu būdu, tačiau esminis reikalavimas yra konkurencinga kainos nustatymo
procedūra, kuri leistų nustatyti mažiausią kainą ir vartotojams bei valstybei sudarytų
galimybes gauti maksimalią naudą.
13. Pasiūlos pakeičiamumas, vertinimas apibrėžiant rinką nėra tapatus potencialios
konkurencijos vertinimui, kuris atliekamas siekiant nustatyti patekimo į rinką kliūtis
bei galimą neigiamą poveikį prekybai tarp valstybių narių. Kai draudžiamas konkurentų
susitarimas apima vienos valstybės teritoriją, SESV 101 straipsnis taikomas dėl to, kad
tokiu atveju keičiama prekybos tarp valstybių narių sistema ir didinamas bendrosios
rinkos susiskirstymas nacionaliniu pagrindu, o tokie susitarimai sudaro kliūtis ekonominiam skverbimuisi, kurį siekia užtikrinti SESV. SESV 101 straipsnis nereikalauja Konkurencijos tarybos įrodyti, kad susitarimas darys ar daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai. Pakanka, kad yra galimybė, jog susitarimai pastebimai pakeis valstybių
narių tarpusavio prekybą.
14. Konkurencijos taryba nesutinka su Bendrovių pateiktais argumentais ir mano,
kad jie nepaneigia, jog kitų valstybių ūkio subjektai galėjo įeiti atitinkamą rinką. Teisės
aktai lietuvių kalba nereiškia, kad tai yra natūrali kliūtis patekti į rinką. Be to, užsienio subjektams nėra jokių objektyvių kliūčių sudaryti sutartis su VLK, jei jos tenkina
bendruosius Aprašo 1 priede įtvirtintus reikalavimus. Poveikis prekybai tarp valstybių
narių vertintinas kiekvienos konkrečios bylos aplinkybių kontekste, todėl ankstesnis
LVAT sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-34/2009 savaime neįrodo, kad nagrinėjamoje byloje Konkurencijos taryba suklydo įmonių veiksmams taikydama SESV
101 straipsnį.
15. Bendrovių argumentai, jog Konkurencijos taryba neteisingai apskaičiavo baudas nuo bendrųjų pajamų, nors, apeliantų teigimu, turėjo skaičiuoti nuo pajamų, gautų iš kompensuojamųjų OTP veiklos, yra nepagrįsti. Vadovaudamasi protingumo bei
teisingumo principais, Konkurencijos taryba nagrinėjamoje byloje VšĮ „Vilties žiedas“
bei Vilniaus universitetinei vaikų ligoninei baudas skaičiavo nuo pajamų, susijusių su
OTP gamyba. Konkurencijos taryba nėra įpareigota remtis Pagal Reglamento Nr. 1/2003
23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairėmis. Atmestini apeliantų argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į patikslintas
bendrovių pajamas už 2009 m. Bendrovių pateikti duomenys neįrodo sunkios jų finan353
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sinės padėties, kuri sudarytų pagrindą taikyti Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2
dalyje įtvirtintą lengvinančią aplinkybę. Objektyvūs duomenys apie tai, kad pareiškėjai dirbo pelningai, pareiškėjams nepateikus duomenų, kurie patvirtintų, kad nepaisant
pelningos veiklos, jų finansinė padėtis yra sunki, leidžia pagristai teigti, kad jų finansinė
padėtis yra ne tik kad ne sunki, bet gera. Be to, ekonominės krizės įtaka OTP gamintojų
finansinei situacijai buvo švelnesnė lyginant su kitose rinkose veikusiais ūkio subjektais,
kurie neturėjo tokio pobūdžio garantuotų pajamų.
16. Faktinės aplinkybės rodo, kad tiek bendrovės, tiek asociacija tiesiog dalyvavo
nustatytame Konkurencijos įstatymo ir SESV pažeidime, todėl Konkurencijos taryba
pagristai skyrė sankcijas ir įmonėms, ir asociacijai, o tai nepažeidžia asmeninės atsakomybės už konkurencijos taisyklių pažeidimus principo.
17. Sankcijos įmonėms buvo skirtos už jų savarankiškai sudarytus susitarimus dėl
OTP kainų, gamybos kiekių ir rinkos pasidalijimo, tad jos skirtos už jų atliktus Konkurencijos įstatymo ir SESV pažeidžiančius veiksmus. Atmestini argumentai, kad tai,
jog VLK neužtikrino sąžiningos konkurencijos atitinkamoje rinkoje, tariamai rodo, kad
įmonės negali būti laikomis atsakingomis už Konkurencijos įstatymo ir SESV pažeidimus.
18. Visi ūkio subjektai, kuriems buvo skirtos sankcijos, atliko iš esmės tuos pačius
veiksmus, tai yra dalyvavo tariantis dėl OTP kainų, gamybos kiekių ir rinkos pasidalijimo. Visi jie šiuos susitarimus įgyvendino, kadangi asociacijose suderinti kainų ir kiekių
duomenys buvo pateikti VLK. Tai neleidžia konstatuoti, kad kurių nors iš įmonių vaidmuo buvo pasyvus.
19. Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje pelnas iš kartelio nėra numatytas
kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Be to, pastebėtina, kad ir Europos Komisijos
praktikoje galimybe atsižvelgti į iš pažeidimo gautą pelną naudojamasi visiškai kitokiu
tikslu, t. y. siekiant paskirti ne mažesnę nei gautas pelnas baudą. Aplinkybė, kad ūkio
subjektas negavo naudos iš pažeidimo, negali panaikinti baudos skyrimo, kadangi priešingu atveju būtų atsisakyta atgrasomojo baudos poveikio.
20. Kiekvienas pažeidimas yra skirtingas ir siekiant pašalinti pažeidimu padarytą žalą, atgrasyti ūkio subjektus nuo panašių veiksmų ateityje, taip pat atsižvelgiant į
protingumo ir proporcingumo kriterijus, gali būti pritaikytos skirtingos poveikio priemonės. LVAT yra pripažinęs, jog ūkio subjektai negali remtis kitose Konkurencijos tarybos bylose skirtomis baudomis ginčydami joms skirtas baudas (administracinė byla
Nr. A502-1384/2010).
21. UAB „Baltic Orthoservice“ veiksmų vertinimas neturi įtakos vertinant, ar bendrovių veiksmai pažeidė Konkurencijos įstatymo ir SESV reikalavimus. Bendrovių teiginys, kad UAB „Baltic Orthoservice“ atliko tuos pačius veiksmus neatitinka faktinių
bylos aplinkybių. Viso tyrimo metu, taip pat tiek teikdamos nuomones apie atliktą tyrimą bei dalyvaudamos viešame bylų nagrinėjimo posėdyje, bendrovės išreiškė sutikimą
su asociacijų veikla ir savo elgesiu sudarant susitarimus, kurie buvo nustatyti tyrimo
metu. Aiškų nesutikimą su asociacijų priimtais sprendimais ir vykdoma veikla, prieštaraujančia konkurencijos teisei, išreiškė tik UAB „Baltic Orthoservice“. Sankcijų taikymas
įmonei, kuri dėl savo veiklos atitinkamoje rinkoje turėjo galimybę pateikti informacijos
apie kartelinį susitarimą, neatitiktų konkurencijos politikos tikslų. Kita vertus, atsižvelgiant į tai kad UAB „Baltic Orthoservice“ nebuvo atleista nuo baudos pagal Draudžiamų
susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų taisykles, šios įmonės pareiškimo atitikimo ar
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neatitikimo teisės aktų reikalavimams klausimas nagrinėjamu atveju nėra aktualus.
22. ESTT jau yra išaiškinęs SESV 101 straipsnio taikymo klausimą ūkio subjektų
veiksmams, kai valstybės institucijos veiksmai ar prašymas sudaro sąlygas ar palengvina
draudžiamo susitarimo sudarymą nurodydamas, kad tokiu atveju konkurencijos taisyklės yra taikomos visa apimtimi, kadangi tokį pažeidimą lėmė ūkio subjektų savarankiškas apsisprendimas taip elgtis rinkoje. Apeliantai neturėjo pagrindo manyti, kad šio
tyrimo metu nagrinėti jų veiksmai atitinka Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Taigi
nėra teisinio pagrindo kreiptis į ESTT nei vienu iš bendrovių nurodytu klausimu.
23. Dėl VLK apeliacinio skundo argumentų atsakovas nurodo, kad Konkurencijos
taryba pripažino VLK pažeidusią Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus ne tik remdamasi teisės aktų reikalavimais, kurie apibrėžia VLK įgaliojimus
organizuojant OTP kompensavimą, bet ir faktiniais VLK veiksmais bei atlikusi faktinių
aplinkybių analizę, kuri leido konstatuoti, kad VLK neįvykdė jai nustatytos pozityvios
pareigos užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Vykdydama jai pavestus uždavinius,
susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu, VLK turi užtikrinti sąžiningą konkurenciją
savo kompetencijos ribose, t. y. kad konkurencija nebūtų sutrikdyta ar apribota, be kita
ko, dėl jos veiksmu, kuriais ūkio subjektai skatinami sudaryti draudžiamus susitarimus.
VLK priėmė sprendimą naujas bazines kainas nustatyti darbo grupėje, į ją įtraukiant
ir gamintojų atstovus, jų asociacijų suderintus duomenis priėmė kaip pagrįstus ir atsižvelgdama į juos, parengė bazinių kainų projektą. Tai, kad VLK neprašė teikti apibendrintų bazinių kainų skaičiavimų, nepašalina VLK atsakomybės, nes gavusi apibendrintus duomenis, ji juos priėmė kaip pagrįstus ir išsamius ir vėliau panaudojo rengdama
bazinių kainų projektą. Taip ji de facto pritarė įmonių susitarimam dėl ortopedijos techninių priemonių kainų. Savikainos derinimas akivaizdžiai prieštarauja sąžiningai verslo
praktikai, todėl VLK negalėjo nesuprasti, kad toks įmonių elgesys prieštarauja Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.
24. VLK teiginiai, jog ji atlieka įmonių gamybinių pajėgumų vertinimą vadovaudamasi paraiškose pateiktais dokumentais, neatitinka tyrimo metu nustatytų faktinių
aplinkybių, nes ji gamybinius pajėgumus skaičiavo, atsižvelgdama į įmonių asociacijoje
suderintas išdirbio normas. Atsižvelgiant į tai, kad VLK buvo pateikiama asociacijose
gamintojų suderinta informacija apie išdirbio normas ir gamybinius pajėgumus, darytina išvada, kad VLK negalėjo nežinoti apie įmonių susitarimus dėl gamybos kiekių.
Be to, VLK pati teikė informaciją tokiems įmonių susitarimams sudaryti, siūlė pateikti
pasiūlymus dėl galimybių sumažinti gamybinius pajėgumus. Negalima pripažinti, kad
tokie VLK veiksmai yra leistini, nes tokiu būdu viešojo administravimo subjektas toleruoja ir palaiko konkurenciją iškraipančius draudžiamus įmonių susitarimus. De facto
rinkoje buvo sudaryta situacija, kai įmonės konkuravo ne poklasiui skirtų lėšų ribose,
o joms paskirstytų lėšų ribose. Sutarties su VLK priede buvo smulkiai išdėstyta, kokį
kiekį skirtingų priemonių pagal gamybos pobūdį galėjo pagaminti kiekviena įmonė,
pagaminti kiekiai buvo kontroliuojami, o juos viršijus, užsakymai anuliuojami. Tokia
situacija ribojo konkurenciją tarp įmonių ypač dėl to, kad sutartyse nustatyti įmonių
gamybiniai pajėgumai nerodė jų tikrųjų gamybos pajėgumų. Šie gamybiniai pajėgumai
buvo nustatomi, ne atsižvelgiant į kiekvienos įmonės materialinę bazę, darbuotojų kvalifikaciją, bet atsižvelgiant į įmonių susitarimu nustatytas išdirbio normas ir suderintus
gamybinius pajėgumus.
25. Konkurencijos taryba nekonstatavo, jog „plaukiojantis balas“ savaime pažeidžia
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Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Jis buvo pripažintas kaip viena iš draudžiamų
įmonių susitarimų įgyvendinimo užtikrinimo priemonių būtent dėl to, kad įmonės taip
siekė užtikrinti aukštesnes OTP kainas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
atsiliepime į VLK apeliacinį skundą (IX t., b. l. 78–80) nurodė, kad su apeliaciniu skundu
sutinka ir prašo teismo jį tenkinti.
Pareiškėjai UAB „Idemus“, UAB „Ortopagalba“, UAB „Ortopedijos centras“, UAB
,,Ortopedijos klinika“, UAB „Ortopedijos projektai“, AB „Ortopedijos technika“, A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“, VšĮ „Vilties žiedas“, UAB ,,Ortobatas“, Ortopedijos ir
reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacija atsiliepime į VLK apeliacinį skundą (IX t., b. l.
82–87) nurodo, kad visiškai pritaria VLK argumentams, prašo VLK apeliacinį skundą
tenkinti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Baltic Orthoservice“ atsiliepimuose (IX t., b. l.
88–90, 93–95) nurodo, kad su apeliaciniais skundais nesutinka, prašo juos atmesti.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

V.

Byloje pareiškėjai – ortopedijos įmonės ir Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacija (toliau kartu vadinami ūkio subjektais) kelia ginčą dėl Konkurencijos
tarybos 2011 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 2S-2 teisėtumo ta apimtimi, kuria šie subjektai
pripažinti sudarę draudžiamus susitarimus dėl ortopedijos techninių priemonių kainų,
gamybos kiekių nustatymo bei rinkos pasidalijimo ir taip pažeidę Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101
straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų reikalavimus, taip pat ta apimtimi, kuria už šiuos neteisėtus veiksmus jiems paskirtos baudos. Skundai iš esmės grindžiami tuo, kad pareiškėjų veiksmai negalėjo būti vertinami pagal konkurencijos teisės reikalavimus, kadangi
OTP bazinių kainų derinimo veiksmai, susitarimas taikyti priemokas bei tarimasis dėl
gamybos kiekių buvo neišvengiamai sąlygotas kompensuojamų OTP įsigijimo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų ir VLK veiksmų.
Pareiškėjas – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos – nesutinka su ta Nutarimo dalimi, kurioje konstatuota, kad VLK, nesiėmusi priemonių užtikrinti sąžiningą konkurenciją kompensuojamų OTP rinkoje Lietuvos Respublikoje,
pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus.
Byloje aktualus teisinis reguliavimas įtvirtina, kad visi susitarimai, kuriais siekiama
riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento. Iš ginčijamo Nutarimo aišku, kad pareiškėjų veiksmai
konkurencijos teisės prasme buvo vertinti, kaip susitarimas nustatyti tam tikros prekės kainas (Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p.), susitarimas pasidalyti prekės rinką
(Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 2 p.), susitarimas nustatyti tam tikros prekės gamybos kiekius (Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 3 p.). Nutarime konstatuotas ir SESV 101
straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų pažeidimas. Minėtose nuostatose reglamentuojama,
kad ,,kaip nesuderinami su vidaus rinka yra draudžiami visi įmonių susitarimai, įmonių
asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių narių tarpu356
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savio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba
iškraipymas vidaus rinkoje, būtent tie, kuriais: a) tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomos
pirkimo ar pardavimo kainos arba kokios nors kitos prekybos sąlygos; b) ribojama arba
kontroliuojama gamyba, rinkos, technikos raida arba investicijos; c) dalijamasi rinkomis
arba tiekimo šaltiniais; <...>“.
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad konkurentų sudaryti
šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose išvardyti susitarimai visais atvejais laikomi
ribojančiais konkurenciją. Visais atvejais ribojantys konkurenciją susitarimai – tai tokie
susitarimai, kurių neigiamas poveikis konkurencijai yra preziumuojamas, yra savaime
suprantamas. Tokie susitarimai paprastai riboja konkurenciją pagal tikslą, todėl jeigu susitarimas patenka į Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytų susitarimų
kategoriją, Konkurencijos taryba neprivalo atskirai įrodinėti susitarimo neigiamo poveikio konkurencijai. Tiek Europos Komisija, tiek ESTT taip pat pripažįsta, kad tais atvejais,
kai susitarimų tikslas yra konkurencijos apribojimas tokiomis priemonėmis, kaip kainų
nustatymas, gamybos apimčių apribojimas arba pasidalijimas rinkomis ar vartotojais, daroma prielaida, kad tokie susitarimai turi neigiamą poveikį rinkai, todėl nėra būtina nagrinėti jų realaus poveikio konkurencijai ir rinkai (Europos Komisijos rekomendacijų dėl
EB sutarties 81 straipsnio taikymo horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams 18 p.,
148 p., ESTT 1970 m. liepos 15 d. sprendimas byloje Nr. 41/69, Chemiefarma prieš Europos
Komisiją, ESTT 1998 m. rugsėjo 15 d. sprendimas byloje Nr. T-374/94, European Night
Services Ltd (ENS) ir kiti prieš Europos Komisiją). Teisėjų kolegijos nuomone, įtvirtinant
nuostatas, numatančias, kad susitarimai dėl tiesioginio ar netiesioginio kainų, tam tikros
prekės gamybos ar pardavimo kiekių nustatymo, rinkos pasidalijimo patys savaime riboja
konkurenciją, pirmiausia siekiama apsaugoti ne tik atitinkamoje rinkoje dalyvaujančius
kitus konkurentus ar vartotojų interesus, bet rinkos struktūrą ir kartu pačią konkurenciją,
kaip visuotines vertybes, garantuojančias inter alia konstitucinę ūkinės veiklos laisvę ir
iniciatyvą. Tokie konkurencijos ribojimai (ribojimai pagal tikslą) tiesiogiai veikia konkurencinio proceso rezultatą, todėl yra ypač žalingi.
Konkurencijos taryba Nutarime atitinkamą rinką apibrėžė, kaip kompensuojamų
OTP gamybos ir prekybos rinką Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nagrinėjamoje byloje
pareiškėjai nekelia ginčo dėl tokios rinkos apibrėžimo, tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi
Konkurencijos tarybos argumentus šiuo klausimu, neturi teisinio pagrindo teigti, jog
atitinkamos rinkos apibrėžimas nagrinėjamu atveju neatitinka Konkurencijos įstatymo
3 straipsnio 5, 6, 7 dalyse, Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17
patvirtintuose Paaiškinimuose dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo nustatytų atitinkamos rinkos apibrėžimo kriterijų.
Byloje nėra ginčo taip pat dėl to, kad šiuo atveju buvo sudarytas susitarimas, atitinkantis susitarimo, kaip jis suprantamas pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 10
dalį bei SESV 101 straipsnio 1 dalį (EB sutarties ex 81 str. 1 d.), požymius. Bylos duomenys patvirtina, kad OTP kainų nustatymo, gamybos pajėgumų ir apimčių klausimai
buvo svarstomi, derinami OMPĮA ir ORPTA narių susirinkimuose, priimant konkrečius
sprendimus. Susitarimas konkurencijos teisės prasme suprantamas labai plačiai, nekeliant esminių reikalavimų jo išraiškos būdui ar formai. Todėl į Konkurencijos įstatymo
5 straipsnio (SESV 101 str.) taikymo sritį patenka ir tokie susitarimai, kurie yra priimti
asociacijos ar jos atstovų, narių sprendimo forma. Kvalifikuojant susitarimą šiuo teisiniu
pagrindu, pakanka nustatyti eksplicitinį arba implicitinį šalių valios (norų, ketinimų)
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sutapimą (suderinimą) veikti rinkoje atitinkamu būdu, o subjektyvūs pareiškėjų siekiai,
dalyvaujant susitarime, paprastai neturi jokios reikšmės (žr. pagal analogiją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A525-2577/2011). Šalių valia gali būti išreikšta tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai (numanomai, neišreiškiant žodžiais, „nebyliai“) (žr. pagal analogiją ESTT 1983 m. spalio 25 d.
sprendimą byloje Nr. 107/82, AEG-Telefunken prieš Europos Komisiją). Konkretaus susitarimo kvalifikavimui neturi lemiamos reikšmės ir tai, ar konkrečios asociacijos arba
jos atstovų, narių priimtas sprendimas yra rekomendacinio, ar įpareigojančio pobūdžio.
Atsižvelgdama į formuojamą praktiką ir nurodytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija
konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju susitarimas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1
dalies ir SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu buvo sudarytas.
Reglamento Nr. 1/2003 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybių narių konkurencijos institucijos ar nacionaliniai teismai, taikydami nacionalinius konkurencijos
įstatymus susitarimams, įmonių asociacijų sprendimams ar suderintiems veiksmams
tokia prasme, kaip apibrėžta Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje, jei jie gali paveikti prekybą
tarp valstybių narių tokia prasme, kaip apibrėžta minėtoje straipsnio dalyje, tokiems
susitarimams, sprendimams ar suderintiems veiksmams taiko ir Sutarties 81 straipsnio
nuostatas. Taigi tam, kad konkretus susitarimas galėtų būti vertinamas SESV 101 straipsnio (EB sutarties ex 81 str.) prasme, būtina nustatyti, ar tiriamų ūkio subjektų veiksmai
galėjo daryti poveikį prekybai tarp valstybių narių.
Kaip matyti iš Nutarimo, nagrinėjamas susitarimas apėmė visos valstybės narės,
t. y. Lietuvos Respublikos, teritoriją kompensuojamų OTP gamybos ir prekybos rinkoje. Vadovaujantis ESTT praktika, konkurenciją ribojantys susitarimai, kurie apima
visą valstybės narės teritoriją, dažniausiai laikomi ribojančiais prekybą tarp valstybių
narių, kadangi tai gali sustiprinti pasidalijimą rinkomis nacionaliniu pagrindu (ESTT
1972 m. spalio 17 d. sprendimas byloje Nr. C-8/72, Vereeniging van Cementhandelaren
prieš Komisiją, 29 p.). Europos Komisijos pranešimo dėl Paaiškinimų dėl Sutarties 81 ir
82 straipsniuose naudojamos sąvokos ,,poveikis prekybai“ 78 punkte taip pat nurodyta,
kad dėl susitarimų, apimančių visą vienos valstybės narės teritoriją, yra sustiprinamas
pasidalijimas rinkomis nacionaliniu pagrindu, kadangi tokie susitarimai sudaro kliūtis
ekonominiam skverbimuisi, kurį turi užtikrinti Sutartis. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, jog nagrinėjamas susitarimas galėjo
daryti poveikį prekybai tarp valstybių narių. Dėl šios priežasties pareiškėjų (ūkio subjektų) veiksmai pagrįstai vertinti ir atitikimo SESV 101 straipsniui (EB sutarties ex 81
str.) požiūriu.
VI.
Dėl bylos sustabdymo pagrindų
Pareiškėjai (ūkio subjektai) nurodo, kad nagrinėjamoje byloje turi būti inicijuojama
teisės akto patikros procedūra. Jų nuomone, sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo
31 d. įsakymu Nr. V-234 patvirtinta Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarka (šiame procesiniame sprendime vadinama Tvarkos
aprašu) ta apimtimi, kiek joje nėra numatyta metodika bazinėms ortopedinių techninių
priemonių kainoms apskaičiuoti, neatitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio, Kon358
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kurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio reikalavimų bei prieštarauja teisėtumo, teisėtų
lūkesčių bei teisinio tikrumo principams.
Teisėjų kolegija, įvertinusi šį pareiškėjų (ūkio subjektų) prašymą, mano, kad nėra
pakankamo pagrindo pradėti norminio administracinio akto teisėtumo patikrą.
Pirmiausia pažymėtina, kad sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234, kuriuo, be kita ko, patvirtintas Tvarkos aprašas, 3 punktu pavesta VLK
parengti ir patvirtinti OTP kainų skaičiavimo metodiką. Šios nuostatos turinys neleidžia teisėjų kolegijai vienareikšmiškai teigti, jog OTP kainų skaičiavimo metodika turi
būti įtvirtinta (sureglamentuota) Tvarkos apraše, kurio teisėtumą prašo ištirti pareiškėjai (ūkio subjektai). Argumentų ir / ar įrodymų, leidžiančių daryti priešingą išvadą,
pareiškėjai (ūkio subjektai) nenurodo. Todėl pareiškėjų (ūkio subjektų) aptariamo prašymo teiginys, jog ,,aprašas ta apimtimi, kiek jame nėra numatyta metodika bazinėms
ortopedinių techninių priemonių kainoms apskaičiuoti, yra pripažintinas legislatyvine
omisija“ iš esmės yra neteisingas. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad jeigu pareiškėjo ginčijamame įstatyme ar kitame teisės akte (jo dalyje) nėra nustatytas tam tikras
teisinis reguliavimas, kuris pagal Konstituciją (o jeigu yra ginčijamas Seimo, Vyriausybės, Respublikos Prezidento poįstatyminis teisės aktas (jo dalis) – ir pagal įstatymus)
neprivalo būti nustatytas būtent tame tiriamame teisės akte (būtent toje tiriamoje jo
dalyje), byloje dėl pareiškėjo prašymo nėra tyrimo dalyko, o tai yra pagrindas teiseną
byloje arba bylą nutraukti (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą). Taikant pagal analogiją šias Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išplėtotas
legislatyvinės omisijos sampratos nuostatas nagrinėjamoje byloje, darytina išvada, kad
nesant pagrindo manyti, jog OTP bazinių kainų skaičiavimo metodika turi būti įtvirtinta būtent Tvarkos apraše (be kita ko, to nepagrindus ir pareiškėjams (ūkio subjektams),
tyrimas dėl Tvarkos aprašo atitikties dėl tariamai jame esančios (neteisėtos) legislatyvinės omisijos net negalėtų būti pradedamas.
Antra, kad ir kokie būtų prašomos iškelti norminės administracinės bylos rezultatai, jie neturėtų jokios įtakos šios bylos baigčiai. Net jeigu būtų pripažinta, jog metodika bazinėms OTP kainoms apskaičiuoti turėjo būti įtvirtinta būtent Tvarkos apraše,
tai savaime neatleistų pareiškėjų nuo atsakomybės dėl konkurencijos teisės pažeidimo,
kadangi bet kokius kainų bei gamybos apimčių derinimo veiksmus tiesiogiai ir nedviprasmiškai draudžia Konkurencijos įstatymas, o prielaida, kad esant minėtai metodikai,
teisės pažeidimo nebūtų buvę, teisėjų kolegijos nuomone, yra pernelyg hipotetinė ir pakankamu priežastiniu ryšiu nesusijusi su Nutarime nustatytu konkurencijos teisės pažeidimu. Be to, spendžiant dėl konkurencijos teisės pažeidimo, yra vertinami konkretūs
veiksmai konkrečioje teisinėje aplinkoje (teisės sistemos, teisinio reguliavimo požiūriu),
o ne galbūt galėję būti veiksmai visiškai kitokioje teisinėje aplinkoje. Atitinkamais atvejais (ir tai bus aptariama šiame procesiniame dokumente) valstybės veiksmai ar neveikimas gali būti įvertinami, pavyzdžiui, nustatant, ar apskritai padarytas konkurencijos
teisės pažeidimas, taip pat sprendžiant dėl sankcijos ir / arba jos dydžio. Dėl to teisėjų
kolegija nemato teisinio pagrindo stabdyti nagrinėjamą administracinę bylą nurodytu
pagrindu ir pradėti Tvarkos aprašo teisėtumo tyrimą. Dėl šios priežasties netenkintinas ir pareiškėjų prašymas kreiptis į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą,
ar SESV 101 straipsnis yra taip pat netaikomas ūkio subjektų veiksmams vertinti, kai
dėl valdžios institucijų neveikimo nėra nustatyta privalančio būti aiškaus ir vienareikš359
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miško nacionalinio reguliavimo dėl ūkio subjektų teikiamų paslaugų kainų nustatymo
metodikos.
Stabdyti šios bylos nagrinėjimą nėra pagrindo ir dėl pareiškėjų (ūkio subjektų) apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pateiktos informacijos, kad Vilniaus apygardos
administracinis teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą su prašymu ištirti, be kita ko, ar sveikatos apsaugos ministro 2006
m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 patvirtintas Tvarkos aprašas tiek, kiek jame nustatyta
VLK teisė sudaryti sutartis su ortopedijos įmonėmis dėl OTP gamybos ir jų įsigijimo
išlaidų kompensavimo, neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1
punktui, Sveikatos draudimo įstatymo 27 straipsnio 2 daliai, 30 straipsniui, 33 straipsnio
1-2 punktams. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas nėra susijęs su nagrinėjama byla. Konkurencijos teisė draudė ir draudžia
konkurenciją ribojančius veiksmus, pasireiškiančius susitarimais dėl prekių kainų bei
gamybos apimčių derinimo, nepriklausomai nuo to, ar kompetencija sudaryti sutartis
su ortopedijos įmonėmis dėl OTP gamybos ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo yra
suteikta VLK, teritorinėms ligonių kasoms ar kitai valstybės institucijai.
Argumentai, kodėl šioje byloje netenkinamas pareiškėjų prašymas kreiptis į ESTT
su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl to, ar SESV 101 straipsnis yra taip pat
netaikomas ūkio subjektų veiksmams vertinti, kai valstybės institucijos savo veiksmais,
prašymais bei nurodymais, nesant aiškaus ir pakankamo nacionalinio reguliavimo, sąlygoja tai, kad ūkio subjektai derina veiksmus valstybės institucijų vykdomame, organizuojamame ir visiškai valdžios institucijų kontroliuojamame ūkio subjektų teikiamų
paslaugų kainų apskaičiavimo ir nustatymo procese, taip pat dėl to, ar ūkio subjektams
gali būti skiriamos piniginės sankcijos už draudžiamų susitarimų sudarymą, kai konkurencijos priežiūros institucija pati savo veiksmais sukuria teisėtus lūkesčius, kad ūkio
subjektų veiksmai nepažeidžia SESV 101 straipsnio nuostatų, pateikiami teisėjų kolegijai
šiame procesiniame sprendime pasisakant dėl valdžios institucijų (VLK) veiksmų įtakos
pareiškėjų (ūkio subjektų) atsakomybei pagal Konkurencijos įstatymą bei Konkurencijos tarybos veiksmų (tariamai) sukuriant pareiškėjų (ūkio subjektų) teisėtus lūkesčius.
Papildomai šiuo aspektu pažymėtina, kad klausimas dėl valdžios institucijų veiksmų
įtakos pažeidimo padarymui ir ūkio subjektų atsakomybei ESTT jau buvo nagrinėtas,
ir šio teismo jurisprudencija iš esmės atsako į pareiškėjų (ūkio subjektų) keliamus klausimus. Tuo tarpu pareiškėjų (ūkio subjektų) nurodytas klausimas iš esmės reikšmingai
nesiskiria nuo tų klausimų, kurie jau buvo analizuoti ESTT praktikoje.
VII.
Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimo
Pareiškėjai (ūkio subjektai) nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ir atsakovas pažeidė EŽTK, kadangi neužtikrino pareiškėjų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą
(EŽTK 6 str. 1 d.), pritaikė sankcijas nesant veiksmus draudžiančio įstatymo (EŽTK 7
str. 1 d.) bei apribojo pareiškėjų teisę į nuosavybę (EŽTK protokolo Nr. 1 1 str.).
Abejonės objektyvia ir nešališka tyrimo procedūra Konkurencijos taryboje pareiškėjams kilo dėl to, jog viena iš Konkurencijos tarybos narių tyrimo metu susirašinėjo su
UAB ,,Baltic Orthoservice“, kuri pateikė skundą Konkurencijos tarybai dėl šioje byloje
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nagrinėjamų veiksmų ir, pareiškėjų teigimu, vėliau buvo atleista nuo baudos mokėjimo.
Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tyrimas dėl šioje byloje nagrinėjamų
veiksmų atitikties konkurencijos teisės reikalavimams Konkurencijos taryboje pradėtas gavus UAB ,,Baltic Orthoservice“ 2009 m. spalio 23 d. pareiškimą (Konkurencijos
tarybos tyrimo bylos I t., b. l. 68). Iš šios įmonės atstovo ir Konkurencijos tarybos narės
J. Š. susirašinėjimo elektroniniais laiškais (VIII t., b. l. 25–28) matyti, kad UAB ,,Baltic
Orthoservice“ atstovas 2009 m. spalio 23 d. elektroniniame laiške nurodė, jog tą dieną
išsiųs pareiškimą dėl galimo kartelinio susitarimo, 2009 m. spalio 29 d. elektroniniame
laiške – kad siunčia įdomios medžiagos, rodančios, kad įmonės suderino savo pardavimo kvotas ir pan. (pridėta 2009 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio medžiaga), 2009 m. lapkričio 9 d. elektroniniame laiške – kad pateikia e-laišką iš VLK. Konkurencijos tarybos narė,
atsakydama į 2009 m. spalio 23 d. elektroninį laišką, padėkojo už bendradarbiavimą.
Teisėjų kolegijos vertinimu, vien ta aplinkybė, kad ūkio subjektas, kurio pateiktos medžiagos pagrindu buvo pradėtas tyrimas dėl konkurencijos teisės pažeidimo, vienam iš
Konkurencijos tarybos narių elektroniniu laišku atsiuntė su tyrimu ir / arba pažeidimu
susijusią informaciją ir medžiagą, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo abejoti šio nario nešališkumu bei objektyvumu priimant Nutarimą dėl pareiškėjų veiksmų vertinimo
ir sankcijų skyrimo. Tokioms abejonėms kilti neleidžia ir Konkurencijos tarybos narės
atsakymo į 2009 m. spalio 23 d. elektroninį laišką turinys. Vertinant byloje nustatytas
faktines aplinkybes, susijusias su ūkio subjektų sudarytais susitarimais, Konkurencijos
tarybos tyrimo medžiagą, Nutarimo argumentaciją, matyti, kad tyrimas dėl pareiškėjų
veiksmų atitikties buvo pradėtas ir vykdytas ne dėl subjektyvių kurio nors Konkurencijos tarybos nario paskatų ar siekiant nepagrįstai nubausti pareiškėjus, o esant objektyviems tokių procesinių veiksmų pagrindams.
Ūkio subjektų susirašinėjimas su Konkurencijos tarybos tyrėjais yra įprasta darbo
atliekant įvairius konkurencijos teisės pažeidimų tyrimus forma, todėl pareiškėjų teisių
pažeidimo negalėjo sąlygoti ir UAB ,,Baltic Orthoservice“ atstovo bei Konkurencijos
tarybos tyrėjo susirašinėjimas elektroniniais laiškais, be kita ko, vertinant ir tai, kad
jų turinys nesudaro pagrindo įtarti buvus procedūrinių taisyklių ar bendrųjų tyrimo
principų pažeidimą. Dėl šių priežasčių netenkintinas pareiškėjų (ūkio subjektų) apeliaciniame skunde nurodytas prašymas išreikalauti iš Konkurencijos tarybos nuoseklią
Konkurencijos tarybos tyrėjų ir narių susirašinėjimo su UAB ,,Baltic Orthoservice“ medžiagą. Be to, pastebėtina, kad Konkurencijos taryba nėra teismas EŽTK 6 straipsnio 1
dalies prasme, todėl kaltinimai, kad dėl Konkurencijos tarybos narių ar tyrėjų veiksmų
buvo pažeista minėta EŽTK norma yra apskritai akivaizdžiai nepagrįsti.
Pareiškėjų (ūkio subjektų) nuomone, Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos
teismas pritaikė sankcijas nesant veiksmus draudžiančio įstatymo ir nesant pakankamo
pagrindo atitinkamų veiksmų padarymo metu manyti, kad pareiškėjų (ūkio subjektų)
veiksmai pažeidžia teisės normas. Kaip jau minėta, konkurenciją ribojančius veiksmus
tiesiogiai draudžia Konkurencijos įstatymas bei SESV (buvusi EB sutartis). Konkurencijos taryba, priimdama Nutarimą, įvertino, kad tyrimo metu nustatyti pareiškėjų veiksmai riboja konkurenciją ir pažeidžia konkurencijos teisės reikalavimus, todėl turėjo teisinį pagrindą už tai taikyti įstatyme numatytas sankcijas. Pažymėtina, kad šiuo atveju
konkurencijos teisės prasme buvo vertinta ne OTP kompensavimo sistema, o pareiškėjų veiksmai. Tai, ar dėl teisinio reguliavimo, nustatančio OTP kompensavimo sistemą,
pareiškėjų (ūkio subjektų) veiksmai galėjo būti apskritai vertinti pagal Konkurencijos
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įstatymo 5 straipsnį ir / arba SESV 101 straipsnį (EB sutarties ex 81 str.), nėra principo
nemo poena sine lege pažeidimo klausimas. Minėtos aplinkybės įvertinimas susijęs su
atsakymu į klausimą, ar konkretūs ūkio subjektų veiksmai patenka į Konkurencijos įstatymo taikymo sritį (žr. šio procesinio sprendimo VII dalį).
Dėl pareiškėjų (ūkio subjektų) argumento, kad valstybėje egzistuojanti OTP kompensavimo sistema sudarė pagrindą manyti, kad jų veiksmai atitinka konkurencijos teisės reikalavimus, pasakytina, kad konkurencijos teisės pažeidimas gali būti konstatuojamas, nepriklausomai nuo visiškai subjektyvaus ūkio subjektų suvokimo apie atliekamų
veiksmų, inter alia patenkančių į pažeidimo sudėtį, prieštaravimą konkurencijos teisės
reikalavimams. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, jokių pagrįstų prielaidų manyti, kad
šioje byloje nagrinėjami pareiškėjų veiksmai konkurencijos teisės prasme yra teisėti,
negalėjo sukurti nei teisinio reguliavimo nuostatos, nei OTP kompensavimo tvarka, nei
iki tyrimo pradėjimo ir / ar Nutarimo priėmimo atlikti Konkurencijos tarybos veiksmai ar priimti sprendimai. Pareiškėjai nenurodė nei vienos teisės normos, kuri leistų sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus ir tartis dėl kainų, gamybos kiekių
bei rinkos pasidalijimo. Byloje nėra duomenų (teisėjų kolegijai taip pat nėra žinoma),
kad Konkurencijos taryba iki Nutarimo priėmimo būtų priėmusi pareiškėjų veiksmus
konkurencijos teisės prasme vertinantį procesinį sprendimą. Tai, kad buvo atliekami
tyrimai dėl OTP kompensavimo sistemos teisinio reguliavimo atitikimo Konkurencijos
įstatymui, neleidžia teigti, kad šiuose tyrimuose buvo vertinti ir / ar pasisakyta ir dėl
šioje byloje nagrinėjamų pareiškėjų veiksmų. Ir atvirkščiai, šioje byloje Konkurencijos
taryba pasisakė dėl pareiškėjų veiksmų, o ne teisinio reguliavimo atitikties Konkurencijos įstatymui. Aplinkybė, kad kitų tyrimų metu gautos medžiagos pagrindu nebuvo
pradėti atitinkami institucijų, be kita ko, Konkurencijos tarybos, veiksmai ūkio subjektų
atžvilgiu, nepateisina konkurencijos teisės pažeidimo darymo. Taigi bylos aplinkybės
ir joje esantys duomenys rodo, kad teisėtas lūkestis manyti, kad atliekami veiksmai yra
teisėti, dėl Konkurencijos tarybos veiksmų negalėjo atsirasti.
Nepagrįsti ir pareiškėjų (ūkio subjektų) argumentai dėl nuosavybės teisių pažeidimo
Nutarimu paskiriant jiems sankcijas. Sankcijų (baudų) paskyrimas už teisės pažeidimą,
neatsižvelgus į tai, kad VLK su pareiškėjais (ūkio subjektais) neatsiskaito už OTP dvejus
metus, šiuo atveju nereiškia nepagrįsto šių ūkio subjektų nuosavybės teisių apribojimo.
Tai, kad valstybė neatsiskaito su ūkio subjektais už OTP, nėra pareiškėjų baudimas, todėl
piniginių sankcijų už konkurencijos teisės pažeidimus taikymu pareiškėjai (ūkio subjektai) nėra baudžiami papildomai ar antrą kartą, kaip teigiama pareiškėjų (ūkio subjektų)
skunduose. Jei valstybė nevykdo finansinių įsipareigojimų dėl OTP, galima imtis įstatymuose nustatytų priemonių siekiant išieškoti susidariusį įsiskolinimą.
VIII.
Dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio taikymo
Laisvos ir sąžiningos konkurencijos sąlygomis ūkio subjektai veikia (konkuruoja)
priimdami nepriklausomus ir individualius sprendimus. Iš ESTT praktikos matyti, kad
EB sutarties 81 ir 82 straipsniai (dabar SESV 101 ir 102 str.) taikomi tik įmonių antikonkurencinei veiklai, vykdomai jų pačių iniciatyva (žr., pvz., ESTT 1997 m. lapkričio 11 d.
sprendimą byloje Nr. C-359/95 P ir C-379/95 P, Komisija ir Prancūzija prieš Ladbroke
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Racing), o jeigu įmonių antikonkurencinę veiklą lemia nacionalinės teisės aktai arba
jeigu jie pašalina bet kokią įmonių konkurencinės veiklos galimybę, EB sutarties 81 ir 82
straipsniai (dabar SESV 101 ir 102 str.) netaikomi. Tačiau ESTT tik ribotai yra pripažinęs galimybę netaikyti EB sutarties 81 ir 82 straipsnių (dabar SESV 101 ir 102 str.) šiuo
pagrindu (žr., pvz., ESTT 1980 m. spalio 29 d. sprendimą byloje Nr. 209/78-215/78 ir
218/78, van Landewyck ir kt. prieš Europos Komisiją, ESTT 1985 m. kovo 20 d. sprendimą
byloje Nr. 41/83, Italija prieš Europos Komisiją, ESTT 1985 m. gruodžio 10 d. sprendimą
byloje Nr. 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 ir 269/82, Stichting Sigarettenindustrie
ir kt. prieš Komisiją, ESTT 2003 m. rugsėjo 9 d. sprendimą byloje Nr. C-198/01, CIF). Iš
ESTT praktikos taip pat matyti, kad SESV 101 straipsnis (EB sutarties ex 81 str.) galėtų
būti netaikomas tik tada, jei įmonių antikonkurencinis elgesys būtų nulemtas nacionalinių teisės aktų, arba šie aktai sukurtų tokią teisinę bazę, kurios kontekste bet kokia
konkurencinės veiklos galimybė būtų eliminuota (žr., pvz., ESTT 1993 m. birželio 29 d.
sprendimą byloje Nr. T-7/92, Asia Motor France ir kiti prieš Europos Komisiją). SESV 101
straipsnis (EB sutarties ex 81 str.) gali būti taikomas, jeigu nustatoma, kad nacionaliniai
teisės aktai nedraudžia įmonėms užsiimti savarankiška veikla, kuri neleidžia, riboja ar
kitaip iškraipo konkurenciją. Išvadą, kad atitinkami ūkio subjektai neturėjo jokios veikimo laisvės (t. y. kad jų antikonkurencinis elgesys buvo nulemtas valdžios veiksmų),
galima daryti tik tada, jei paaiškėja, jog remiantis objektyviais, nuosekliais ir svariais
įrodymais, toks jų (antikonkurencinis) elgesys buvo vienašališkai primetamas valdžios
institucijų, panaudojant didelį spaudimą, pvz., sukeliant grėsmę sulaukti sankcijų (iš
valstybinių subjektų), kurių pasekoje atitinkamam ūkio subjektui atsirastų didelių nuostolių (žr., pvz., ESTT 2003 m. gruodžio 11 d. sprendimą byloje Nr. T-66/99, Minoan Lines
SA prieš Europos Komisiją).
Pareiškėjai (ūkio subjektai) nesutikimą su Konkurencijos tarybos išvadomis dėl
padaryto konkurencijos teisės pažeidimo grindžia tuo, kad jų veiksmai nebuvo individualaus apsisprendimo rezultatas, o buvo reikalaujami valstybės institucijų nustatytoje
teisės aktų ir nurodymų sistemoje, t. y. intensyvaus teisinio reguliavimo ir VLK bei kitų
valstybės institucijų veiksmų siekiant subalansuoti PSDF biudžetą. Atsižvelgiant į tai,
nagrinėjamu atveju pirmiausia turi būti nustatyta, ar OTP kompensavimo sistemą reglamentuojantys teisės aktai (specialus teisinis reguliavimas) pašalino bet kokią konkurencinės veiklos galimybę tarp ortopedijos įmonių.
Šiai bylai aktualų teisinį reguliavimą, t. y. OTP kompensavimo tvarką, nustato sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 patvirtintas Valstybės
paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašas (bylai aktuali tiek originali Tvarkos aprašo redakcija, tiek Tvarkos aprašo redakcija su vėlesniais pakeitimais) bei sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymas Nr.
V-466 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“. Iki
2009 m. birželio 10 d. įsakymo priėmimo kompensuojamų OTP bazinių kainų sąrašai
buvo patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-534
,,Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ ir vėlesniais šio įsakymo pakeitimais. Kiti su atitinkama rinka susiję aspektai reguliuojami kituose teisės aktuose (pvz., Lietuvos Respublikos
sveikatos draudimo įstatyme). Ortopedijos įmonių, galinčių veikti nagrinėjamoje rinkoje, teises ir pareigas, taip pat įtvirtina sutartis su VLK. Nurodytas teisinis reguliavimas
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patvirtina, kad valstybės parama ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti teikiama
visiškai ar iš dalies kompensuojant ortopedijos technines priemones (Tvarkos aprašo
5 p. (sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 redakcija).
Vėlesniu teisiniu reguliavimu numatyta, kad valstybės parama ortopedijos techninėms
priemonėms įsigyti teikiama visiškai ar iš dalies kompensuojant pagal užsakymą pagamintų ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidas pagal šių priemonių bazines kainas (sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr.
V-345 redakcija). OTP šio aprašo nustatyta tvarka apdraustiesiems kompensuojamos
bazinėmis kainomis, o šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas vykdomas per
ortopedijos įmones, sudariusias sutartis su VLK, šio aprašo nustatyta tvarka (originalios
Tvarkos aprašo redakcijos pagrindu nustatytas teisinis reguliavimas, kuris vėliau iš esmės nekito). Tvarkos aprašo 11 punkte numatyta, kad OTP bazinės kainos nurodomos
sveikatos apsaugos ministro tvirtinamuose OTP, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašuose (sveikatos apsaugos ministro 2009
m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-465 redakcija). Teisėjų kolegijos vertinimu, nei šios, nei
kitos Tvarkos aprašo ar kito bylai aktualaus teisės akto nuostatos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neįpareigoja ūkio subjektus, veikiančius atitinkamoje rinkoje, tarpusavyje bet
kokiu būdu suderinti kompensuojamų OTP (bazines) kainas ir susitarti dėl šių priemonių gamybos bei prekybos kiekių, rinkos pasidalijimo ar derinti kitus atitinkamai rinkai
inter alia jo prekių kainai ir apimtims įtakos turinčius parametrus.
Minėto teisinio reguliavimo nuostatos taip pat neleidžia tvirtinti, jog teisės aktai įpareigojo ortopedijos įmones taikyti (maksimalias) priemokas, kai OTP įsigijimo išlaidos yra
kompensuojamos iš dalies. Iš Tvarkos aprašo matyti, kad OTP įsigijimo išlaidos iš PSDF
biudžeto iki 2007 m. liepos 8 d. galėjo būti kompensuojamos 100, 80 ir 50 proc. (Tvarkos
aprašo 12 p. (sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 redakcija), o nuo 2007 m. liepos 8 d. iki dabar – 100, 95, 80 arba 50 proc. (sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-541 redakcija). Tvarkos aprašo 3.10 punkte
(sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-541 redakcija) numatyta, kad priemoka dėl dalinės kompensacijos – tai priemoka, mokama ortopedijos įmonei,
jei teisės aktais nustatyta dalinė OTP kompensacija (priemokos dėl dalinės kompensacijos
apibrėžimas vėlesniais pakeitimais iš esmės nepakito). Šis teisinis reguliavimas suponuoja
išvadą, kad esant dalinei (95, 80 arba 50 proc.) OTP įsigijimo išlaidų kompensacijai, ortopedijos įmonės turi teisę imti iš OTP įsigyjančio asmens priemoką, kuri priklausomai
nuo kompensuojamo dydžio gali būti nuo 5 proc. iki 50 proc. Tvarkos aprašo 3.10 punkte (dabar 3.11 p.) įtvirtintas priemokos dėl dalinės kompensacijos apibrėžimas nereiškia
įmonių įpareigojimo imti iš pacientų priemokas dėl dalinės kompensacijos, todėl šiuo požiūriu ortopedijos įmonės turėjo galimybes savarankiškai apsispręsti apskritai taikyti šias
priemokas, ar ne, ir priklausomai nuo kompensavimo lygmens, kokio dydžio priemokas
imti iš savo klientų. Taigi galimybė konkuruoti taikant įvairaus dydžio priemokas arba iš
viso jų netaikant teisės aktų nuostatomis, priešingai nei teigia pareiškėjai (ūkio subjektai),
nebuvo eliminuota. Tvarkos aprašo 1 priedo 8 punkto nuostata (nepakitusi nuo 2006 m.
kovo 31 d. iki dabar), kad ortopedijos įmonė privalo pateikti VLK ateinančių kalendorinių metų kompensuojamų OTP gamybos planus, niekaip neįpareigoja aptariamų ūkio
subjektų teikti tik tarpusavyje suderintus duomenis dėl OTP kainų ir išdirbio normų bei
gamybinių pajėgumų, todėl ir šiuo aspektu teisės aktai paliko aptariamiems ūkio subjektams savarankiško elgesio atitinkamoje rinkoje galimybę.
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Vertinant, ar galiojančiais teisės aktais buvo sukurta tokia teisinė sistema, kuri konkurenciją atitinkamoje rinkoje apribojo tiek, kad pareiškėjai (ūkio subjektai) neturėjo
galimybių konkuruoti jokiomis priemonėmis, išskyrus kokybę, pažymėtina, kad vien ta
aplinkybė, jog bazinės OTP kainos, kuriomis privalo prekiauti sutartį su VLK pasirašiusi
ortopedijos įmonė, yra nustatytos valstybės lygmeniu (privalomais teisės aktais), t. y.
jų negali nustatyti savarankiškai kiekviena nagrinėjamoje rinkoje veikianti ortopedijos
įmonė, nereiškia, kad konkurencija kainomis tarp tokių įmonių apskritai negali vykti.
Pirma, kaip teisingai pažymėjo Konkurencijos taryba, tokia konkurencija pirmiausia
pasireiškia per nagrinėjamų ūkio subjektų galimybę daryti įtaką įtvirtinamoms OTP
bazinėms kainoms, t. y. per tarpusavio konkurenciją teikiant (savarankiškus) pasiūlymus dėl galimo bazinės kainos dydžio atitinkamoje rinkoje. Šiuo atveju OTP kompensavimo sistema leidžia ūkio subjektams konkuruoti dėl to, kokia kaina atitinkamoje
rinkoje bus nustatyta. Tai reiškia, kad priklausomai nuo to, kokia bazinė OTP kaina bus
nustatyta atitinkamoje rinkoje, gali sustiprėti arba susilpnėti konkretaus ūkio subjekto
konkurencinė galia atitinkamoje rinkoje. Teikdami savarankiškus duomenis dėl galimų
bazinių OTP kainų, nagrinėjami ūkio subjektai nebūtų tikri dėl galimybių išlikti konkurencinėje kovoje ar turėti norimą rinkos galią, o toks netikrumas ir yra konkurencijos
apskritai esmė. Antra, konkurencija OTP kainomis, kaip minėta anksčiau, teisės aktų
nuostatomis nebuvo eliminuota pardavinėjant iš dalies kompensuojamas OTP. Teigti,
jog OTP kompensavimo sistemoje egzistavo teisinės prielaidos eliminuoti konkurenciją
parduodamų OTP kiekiais, teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo. Tvarkos aprašo 23
punkte (sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-465 redakcija
(iš esmės analogiškas teisinis reguliavimas buvo numatytas ir iki 2009 m. birželio 10 d.
įsakymo priėmimo) reglamentuojama, kad VLK ir ortopedijos įmonių sutartyse dėl
apdraustųjų aprūpinimo OTP nenurodoma lėšų suma per metus pagamintų priemonių
įsigijimo išlaidoms kompensuoti, tačiau negali būti viršijama bendra PSDF biudžete
numatyta metinė OTP įsigijimo išlaidų kompensavimo suma, paskirstyta pagal atskirus
šių priemonių poklasius. Tai reiškia, kad teisinio reguliavimo sukurta OTP kompensavimo sistema leido nagrinėjamoms ortopedijos įmonėms konkuruoti kiekvienam OTP
poklasiui skirtų lėšų ribose ir pagaminti tiek OTP, kiek konkreti įmonė gauna užsakymų
ir yra objektyviai pajėgi už nustatytą bazinę OTP kainą juos įvykdyti. Kitos pareiškėjų
(ūkio subjektų) nurodytos aplinkybės, kad ortopedijos įmonių išlaidas kompensuoja
VLK, naudodama ribotas PSDF lėšas, išlaidų kompensavimas įvyksta tik po dvejų metų
nuo faktinio OTP pagaminimo, norėdami vykdyti veiklą nagrinėjamoje rinkoje, ūkio
subjektai turi atitikti griežtai reglamentuotus sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus, nesudaro pagrindo teigti, jog dėl to buvo sukurta tokia teisinė ir
faktinė situacija atitinkamoje rinkoje, kuri būtų eliminavusi galimybes joje konkuruoti.
Iš pareiškėjų (ūkio subjektų) argumentų matyti, kad, jų manymu, antikonkurenciškai elgtis, t. y., anot pareiškėjų (ūkio subjektų), teikti tik bendrą viso sektoriaus poziciją,
savo veiksmais juos privertė SAM bei VLK. Šiuo klausimu pažymėtina, kad, pirma, jokie įgaliojimai ūkio subjektų atžvilgiu priimti valdingo pobūdžio sprendimus, susijusius
su OTP bazinių kainų nustatymo procedūromis, teisės aktuose minėtoms institucijoms
nebuvo (nėra) suteikti. Konkrečių teisės aktų nuostatų nenurodė ir pareiškėjai (ūkio
subjektai). Antra, anksčiau nurodytų teisės aktų nuostatos neįpareigojo nei SAM, nei
VLK reikalauti iš ūkio subjektų tarpusavyje suderintų duomenų ar bendros pozicijos
aktualiais klausimais. Trečia, byloje esantys įrodymai nepatvirtina, kad SAM ar VLK iš
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ūkio subjektų būtų vienašališkai reikalavusios atitinkamo (antikonkurencinio) elgesio
inter alia tokiu spaudimu (be kita ko, grasindamos valstybės priemonėmis, kurios sukeltų įmonėms neigiamas pasekmes), kuris įmonėms nebūtų palikęs jokios galimybės
elgtis kitokiu būdu.
Byloje nustatyta, kad VLK, siekdama peržiūrėti OTP kainas ir parengti teisės akto,
įtvirtinančio bazines kainas, projektą, sudarė darbo grupę, į kurią buvo įtraukti VLK ir
ortopedijos įmonių atstovai ir kurioje iš esmės buvo priimtas sprendimas pateikti savikainos duomenis, VLK žinojo apie įmonių sudarytą susitarimą dėl ortopedinės avalynės kainų, VLK savo posėdžiuose, kuriuose dalyvaudavo ir ortopedijos įmonių atstovai,
svarstydavo įmonių gamybinių pajėgumų projektus, palaikė jų veiksmus tariantis dėl
gamybinių pajėgumų mažinimo ir išdirbio normų, teikė ortopedijos įmonėms informaciją, reikalingą asociacijų sprendimams dėl gamybinių pajėgumų nustatymo. Tačiau
tokie veiksmai nereiškė tokio imperatyvaus valstybės institucijos spaudimo elgtis atitinkamu būdu, t. y. teikti tik suderintus duomenis dėl OTP savikainos, išdirbio normų
ir gamybinių pajėgumų, kuris būtų eliminavęs bet kokias galimybes veikti savarankiškai. Tokio pobūdžio valstybės institucijų veiksmai, kokie yra nustatyti nagrinėjamoje
byloje, greičiau išreiškė šių institucijų žinojimą apie ūkio subjektų veiksmų derinimą,
tam tikrą jų skatinimą ir toleravimą, kas pagal ESTT praktiką neatleidžia ūkio subjektų
nuo atsakomybės už draudžiamų veiksmų atlikimą (žr., pvz., ESTT 1985 m. sausio 10 d.
sprendimą byloje Nr. 229/83, Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc ir kiti
prieš SARL ,,Au blé vert“, ESTT 1993 m. birželio 29 d. sprendimą byloje Nr. T-7/92, Asia
motor France ir kiti prieš Europos Komisiją).
Sankcijos, kurias turi teisę taikyti VLK pagal sutartis su ortopedijos įmonėmis dėl
apdraustųjų aprūpinimo OTP (sutarties su VLK 6.3 p.), nėra susijusios VLK tariamų
reikalavimų teikti suderintus duomenis ar kitaip tarpusavyje tartis, nevykdymu, o gali
būti taikomos tik už žinomai neteisingų ar teisės aktų reikalavimų neatitinkančių užsakymo duomenų pateikimą. Pareiškėjų (ūkio subjektų) nurodyta sankcija – grėsmė
nebevykdyti veiklos ir būti išstumtam iš rinkos – nėra ta neigiamo poveikio priemonė,
kuri gali būti tikėtina valstybės prievarta, kas leistų konstatuoti tokio lygmens spaudimą, kuris nepaliktų ūkio subjektui jokios pasirinkimo laisvės dėl elgesio atitinkamoje
rinkoje. Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kad VLK būtų ėmusis ar
grasinusi imtis kokių nors neigiamo poveikio priemonių. Be to, kaip nurodė pati VLK,
ortopedijos įmonių nuomonė nėra privaloma, VLK niekada nevertė daryti kažkokių
bendrų sprendimų (Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. sausio 20 d.
bylų nagrinėjimo posėdžio protokolo Nr. 4S-2 30 psl.). Ir patys pareiškėjai procesiniuose
dokumentuose pripažįsta, jog įmonių teikiami duomenys dėl gamybos apimčių VLK
nėra privalomi, VLK ortopedijos įmonių paraiškose nurodomus gamybos pajėgumus
vertina tik kaip orientacinius (IX t., b. l. 42).
Kritiškai vertintini pareiškėjų (ūkio subjektų) argumentai, kad jie neturėjo kito teisėto pasirinkimo, kaip tik elgtis pagal teisės aktų reglamentuojamą modelį ir vykdyti
viešojo administravimo subjekto (VLK) valią. Sveikatos draudimo įstatyme (31 str. 1 d.
6 p.) bei VLK nuostatuose, patvirtintuose sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio
23 d. įsakymu Nr. V-35 (8.5 p.) numatyta, kad VLK turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka nemokamai gauti iš ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, savivaldybių
vykdomųjų institucijų, teritorinių ligonių kasų, Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų
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informaciją, būtiną Valstybinės ligonių kasos funkcijoms atlikti. Tačiau pareiškėjai (ūkio
subjektai) nepažymėjo to, kad toje pačioje Sveikatos draudimo įstatymo nuostatoje nurodyta, kad tokios informacijos sąrašas nustatomas minėtuose VLK nuostatuose. Į šį
informacijos sąrašą, kaip matyti iš VLK nuostatų 8.5.1-8.5.2 punktų, duomenys apie
OTP savikainą, atskirų ortopedijos įmonių išdirbio normas, gamybinius pajėgumus
nėra įtraukti. Minėtų nuostatų turinys taip pat nesuponuoja to, kad buvo nustatyta ūkio
subjektų pareiga ar imperatyvus reikalavimas VLK prašyti iš ortopedijos įmonių pareiškėjų (ūkio subjektų) nurodytų, be kita ko, tarpusavyje suderintų, duomenų. Valstybės
įsiskolinimas pareiškėjams (ūkio subjektams), teisėjų kolegijos nuomone, taip pat nėra
ta aplinkybė, kuri galėtų pagrįsti draudžiamų susitarimų sudarymą ar būtinybę juos
sudaryti. Prieštaringas teisėjų kolegijai atrodo pareiškėjų (ūkio subjektų) teiginys, kad
jie geranoriškai sutiko bendradarbiauti su VLK teisės aktų projektų kūrimo procese, teikiant VLK savo kompetentingą nuomonę ir siūlymus VLK iškeltais klausimais dėl OTP
kompensavimo ir jų bazinių kainų nustatymo, nors skunduose pareiškėjai (ūkio subjektai) taip pat nurodo, kad neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik elgtis pagal VLK nurodymus, žaisti pagal SAM bei VLK nustatytą teisinį reguliavimą ir diktuojamas sąlygas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje aktualus teisinis reguliavimas neįtvirtino pareiškėjams (ūkio subjektams) pareigos sudaryti susitarimus dėl
teiktinų VLK bazinių kainų dydžių, taikyti (maksimalias) priemokas dėl dalinės kompensacijos bei derinti išdirbio normas ir gamybinius pajėgumus. OTP kompensavimo
sistema, vertinant tiek aktualaus teisinio reguliavimo nuostatas, tiek VLK veiksmus,
neeliminavo konkurencijos atitinkamoje rinkoje ir nepašalino galimybių pareiškėjams
(ūkio subjektams) priimti savarankiškus sprendimus dėl savo elgesio šioje rinkoje. Kiekviena ortopedijos įmonė galėjo (gali) konkuruoti darydama įtaką OTP bazinių kainų
nustatymui valstybės lygmeniu, taikydama priemokas dėl dalinės kompensacijos bei
gamindama objektyviai savo gamybinius pajėgumus atitinkantį OTP kiekį. Šios išvados
suponuoja tai, kad nagrinėjamiems pareiškėjų (ūkio subjektų) veiksmams gali būti taikomas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis bei SESV 101 straipsnis (EB sutarties ex 81
str.) ir už šių nuostatų pažeidimą numatyta teisinė atsakomybė.
IX.
Dėl konkurenciją ribojančio susitarimo sudarymo
Konkurencijos taryba draudžiamą susitarimą (Konkurencijos įstatymo 5 str. ir
SESV 101 str. pažeidimą) konstatavo, nustačiusi, kad nagrinėjami ūkio subjektai sprendimus dėl OTP savikainos, teiktinos VLK, duomenų, priemokų taikymo bei išdirbio
normų ir gamybinių pajėgumų skaičiavimo priėmė ne savarankiškai, o tardamiesi ir derindami savo veiksmus asociacijų posėdžiuose ir teikdami suderintus pasiūlymus VLK.
Atsižvelgiant į tai, turi būti įvertinta, ar pareiškėjai (ūkio subjektai) iš tiesų susitarė dėl
tokių dalykų.
Šiame kontekste teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad Konkurencijos taryba neneigė (neneigia), kad VLK turi teisę prašyti ortopedijos įmonių pateikti duomenis,
kurių jai reikia organizuojant OTP kompensavimą ir vykdant pavestas funkcijas, įskaitant informaciją apie įmonių gaminamų priemonių kainas, pajėgumus gaminti kokybiškas OTP, o įmonėms nėra draudžiama šiuos duomenis teikti VLK, jei jie yra teikiami
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savarankiškai pagal individualiai taikomus kriterijus. Konkurencijos taryba nuosekliai
laikėsi (laikosi) pozicijos, su kuria teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nesutikti,
kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio bei SESV 101 straipsnio (EB sutarties ex 81
str.) esmė šiuo atveju yra ta, kad draudžiama įmonėms susitarti ir asociacijoje suderinti
VLK teiktinus duomenis, susijusius su OTP savikaina, išdirbio normomis ir gamybiniais
pajėgumais, taip pat tartis dėl kitų OTP kaininių (priemokų) elementų, dalintis OTP
gamybos ir prekybos kvotomis.
Dėl susitarimo nustatyti OTP kainas
Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes,
faktinius duomenis, užfiksuotus asociacijų narių susirinkimų posėdžiuose, elektroniniuose laiškuose, kituose dokumentuose, konstatavo, kad pareiškėjai (ūkio subjektai)
suderino vieningą OTP bazinių kainų skaičiavimo metodiką, kurios pagrindu buvo nuspręsta teikti savikainos skaičiavimus. Taip pat nustatyta, kad nagrinėjamos ortopedijos
įmonės tarėsi dėl ortopedinės avalynės kainų, be kita ko, ortopedinės avalynės gamybos
ir pritaikymo proceso įkainių, OTP pelno procento, priėmė bendrą sprendimą dėl šių
OTP kainos ir pateikė jį VLK. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija neturi teisinio
pagrindo kitaip vertinti byloje surinktų faktinių duomenų turinio. Iš esmės šios aplinkybės patvirtina, kad nagrinėjamos ortopedijos įmonės tarėsi dėl bazinės OTP kainos,
kuri turėtų būti taikoma nagrinėjamoje rinkoje.
Bazinė OTP kaina – ortopedijos techninės priemonės kaina, kuria ši priemonė kompensuojama apdraustajam ir kuri yra nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro patvirtintame Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės
biudžeto, ir jų bazinių kainų sąraše (Tvarkos aprašo 3.1. p. (sveikatos apsaugos ministro
2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234). 2009 m. birželio 10 d. redakcijos Tvarkos apraše
numatyta, kad bazinė OTP kaina – ortopedijos techninės priemonės kaina (balais), kuria šių priemonių įsigijimo išlaidos kompensuojamos apdraustajam ir kuri yra nurodyta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamuose ortopedijos techninių
priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašuose. Į šią kainą įskaičiuojamos ortopedijos
techninės priemonės pritaikymo išlaidos ir įstatymų nustatytas pridėtinės vertės mokestis. Nuo 2010 m. gegužės 1 d. įsigaliojusioje Tvarkos aprašo redakcijoje numatyta, kad
bazinė OTP kaina – tai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinama ortopedijos techninės priemonės kaina (balais), pagal kurią kompensuojamos
ortopedijos techninės priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidos ir kuri apskaičiuojama
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr.
V-466 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“. Į bazinę kainą įskaičiuojamas įstatymų nustatytas pridėtinės vertės mokestis. Tai
reiškia, kad bazinė OTP kaina parodo, kokią sumą VLK moka ortopedijos įmonei už
apdraustiesiems pritaikytą ir pagamintą OTP. Šiuo atveju konkurencijos teisės požiūriu
nėra svarbu, kad galutines kainas (bazines OTP kainas) nagrinėjamoje rinkoje tvirtina
valstybės institucija (SAM per VLK). Dėl įmonių bendro susitarimo atsiranda pakankamas pagrindas manyti, jog OTP bazinės kainos yra ne objektyvios, ne susiformavusios
kaip sąžiningos konkurencijos rinkoje rezultatas, bet tokios, kurios atitinka visų ūkio
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subjektų interesus ir kurios leidžia išvengti tarpusavio konkurencijos. Pareiškėjai (ūkio
subjektai), suderindami OTP kainų skaičiavimo metodiką, taikomą visų ūkio subjektų
savikainai nustatyti, apsisprendė nesivaržyti tarpusavyje atitinkamoje rinkoje, o veikti
rinkoje iš esmės visiems konkurentams priimtinomis sąlygomis, be kita ko, panaikinant bet kokį netikrumą dėl galimybių išlikti (stipriu) atitinkamos rinkos dalyviu. Taigi
nesant suderintos kainų struktūros, konkrečių savikainos elementų dydžių (gamybos,
pritaikymo įkainių, pelno procento), ortopedijos įmonės galėtų konkuruoti tarpusavyje
dėl atitinkamoje rinkoje atsirasiančios OTP bazinės kainos, teikdamos savarankiškai
suformuotus ir individualių sprendimų sąlygotus duomenis apie šių prekių savikainą.
Kolektyvinių (tarpusavyje konkurentų suderintų) kriterijų pagrindu pateikti duomenys dėl galimos OTP bazinės kainos, kuriomis ortopedijos įmonės pardavinės OTP,
eliminuoja konkurentų galimybes varžytis dėl OTP bazinės kainos pasiūlymų, kitaip
tariant, kiekvieno atitinkamoje rinkoje dalyvaujančio ūkio subjekto labiausiai jo galimybes, poreikius ir verslo planus atitinkančios, t. y. objektyvios ir konkurencingos, OTP
bazinės kainos. Vertinant tai, pareiškėjai nepagrįstai suabsoliutina valstybės vaidmenį
reguliuojant OTP bazines kainas, teigdami, kad tokiu būdu ortopedijos įmonės objektyviai dėl nustatytos sistemos neturi galimybių konkuruoti kainomis. Sutiktina, kad nagrinėjamas konkurentų susitarimas turi specifikos ta prasme, kad SAM nustačius OTP
bazines kainas, jomis prekiauti privalo visi be išimties atitinkamoje rinkoje veikiantys
ūkio subjektai, nesuteikiant galimybės mažinti ar didinti šių kainų (išskyrus kainų mažinimo galimybę dalinai kompensuojamų OTP bei OTP su technologiniais ypatumais (žr.
Tvarkos aprašo 3.12 p., 36-41 p.) atvejais). Tačiau padaryto pažeidimo esmė yra ta, kad
susitariant dėl vieningos OTP savikainos, teiktinos VLK turint tikslą nustatyti bazinę
(arba kitaip tariant, atitinkamoje rinkoje atsirasiančią), skaičiavimo struktūros, buvo iš
anksto planuojamas pakankamai aiškus konkurencijos rezultatas. Bazinė OTP kaina –
sąlyga, iš esmės galinti nulemti tai, ar konkreti ortopedijos įmonė bus pajėgi išlikti efektyviu konkurentu atitinkamoje rinkoje. Dėl objektyviai nustatytos OTP bazinės kainos
nėra iš anksto žinomas konkurencinės kovos rezultatas, o tai yra sąžiningos ir sveikos
konkurencijos esminis požymis, kuris nagrinėjamu atveju ir buvo paneigtas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjų (ūkio subjektų) susitarimais dėl
vieningų duomenų bazinės OTP kainos nustatymui teikimo buvo padaryta įtaka ūkio
subjektų kainodaros procesui, bendros kainų struktūros nustatymu nagrinėjamos ortopedijos įmonės prarado galimybę konkuruoti kainos nustatymo procese.
Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, kad nagrinėjami ūkio subjektai derino savo
veiksmus ir dėl kompensuojamų OTP kompensavimo valstybės lėšomis dydžio. Teisėjų
kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad iš PSDF biudžeto finansuojama gali būti visa
OTP bazinė kaina, arba jos dalis, pagrįsta manyti, kad toks susitarimas taip pat turėjo įtakos pačios bazinės kainos formavimo procesui. Kadangi siūlytini kompensavimo dydžiai
buvo suderinti tarpusavyje, darytina išvada, kad tokiu būdu buvo daroma neobjektyvi
(nesąžininga) įtaka OTP bazinės kainos struktūrai ir taip paveiktas sąžiningos konkurencijos dėl to, kuria apimtimi OTP bus finansuojamos iš PSDF biudžeto, procesas.
Nurodytų argumentų visuma suponuoja išvadą, kad minėtais veiksmais, t. y. susitardamos dėl bendrų duomenų, susijusių su OTP savikainos skaičiavimo struktūra,
konkrečia ortopedinės avalynės kaina, teiktinų VLK, siūlytinų VLK OTP įsigijimo kompensavimo dydžių, nagrinėjamos ortopedijos įmonės siekė nustatyti kainą, kurią už apdraustiesiems pagamintas OTP turi sumokėti VLK. Toks susitarimas vertintinas, kaip
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susitarimas netiesiogiai nustatyti OTP kainą narinėjamoje rinkoje.
Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamos ortopedijos įmonės asociacijų narių
susirinkimuose derino savo veiksmus ir dėl priemokų, kai konkreti OTP iš PSDF biudžeto yra kompensuojama iš dalies (žr. Tvarkos aprašo 3.11 p., 11 p.). Teisėjų kolegija
sutinka, kad pareiškėjai (ūkio subjektai) susitarė vieningai taikyti priemokas dėl dalinės
kompensacijos. Tai reiškia, kad tokiu būdu ūkio subjektai atsisakė konkuruoti tarpusavyje prašant arba neprašant iš klientų sumokėti priemoką dėl dalinės kompensacijos. Iš
asociacijų narių posėdžių protokolų (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos II t., b. l. 97,
127) turinio yra aišku, kad įmonės susitarė imti iš klientų maksimalias priemokas (t.
y. posėdžių dalyvių teigimu, ,,priemokas, kaip nurodyta tvarkoje“). Kadangi priemoką
moka pacientas, o ne VLK, nagrinėjamos ortopedijos įmonės, kurios produkciją ketinama įsigyti, pasirinkimas priklauso nuo reikalingos papildomai sumokėti sumos. Tai
reiškia, kad tarpusavio konkurencija buvo apribota ir tuo aspektu, kad ūkio subjektams
nebeliko pasirinkimo laisvės apsispręsti, kokio dydžio priemokas jie taikys tais atvejais,
kai valstybė OTP įsigijimo išlaidas kompensuoja ne 100 proc. Ekonominis tokio susitarimo rezultatas yra tas, kad nagrinėjamos ortopedijos įmonės iš dalies kompensuojamų
OTP atveju susitarė taikyti minimalią OTP kainą, kuri negali būti mažesnė nei bazinė
OTP kaina. Kaip teisingai pažymėjo Konkurencijos taryba, tokiu būdu siekta išvengti
rizikos, kad įmonės, kurių savikaina yra mažesnė ar lygi VLK kompensuojamai daliai,
parduos OTP klientams be priemokos ar su mažesne priemoka, t. y. pigiau nei konkurentai. LVAT praktikoje pripažįstama, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
1 punkte numatytas pažeidimas gali pasireikšti bet kokiu tiesioginiu ar netiesioginiu,
tiek galutinių, tiek dalinių prekių kainų nustatymu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011).
Todėl vertinant anksčiau išdėstytas aplinkybes dėl sudarytų susitarimų, konstatuotina,
kad pareiškėjai (ūkio subjektai) sudarė susitarimą, atitinkantį Konkurencijos įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 1 punkte bei SESV 101 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus draudžiamo susitarimo dėl kainų nustatymo požymius.
Dėl susitarimo nustatyti OTP kiekius ir pasidalyti atitinkamą rinką
Faktiniai bylos duomenys rodo, kad pareiškėjai (ūkio subjektai) asociacijų posėdžiuose tarėsi dėl išdirbio normų (kiek vienas darbuotojas, dirbantis 1 etatu, pagamina
OTP per metus) ir kiekvienos jų gamybinių pajėgumų (metodikos), teiktinų VLK ir
įtvirtinamų sutartyse su VLK dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP, taip pat dalijosi, kiek
PSDF biudžeto lėšų, skiriamų atskiriems poklasiams, joms atiteks. Asociacijų posėdžiuose buvo pritarta bendrai išvestai išdirbio normai kiekvienai gaminių grupei ir nuspręsta
posėdžio metu nustatytas vidutines išdirbio normas pagal gamybos grupes teikti VLK,
taip pat priimtas sprendimas dėl visoms įmonėms priimtinos gamybinių pajėgumų
mažinimo metodikos, buvo paskaičiuoti visų įmonių gamybiniai pajėgumai, parengtas
bendras gamybinių pajėgumų projektas, nutarta teikiant paraiškas VLK, taikyti susitartus normatyvus, rengti bendras paraiškas ir jas pateikti VLK, pasirinktas 2009 metų I
ketvirtį neišnaudotų kvotų pasidalijimo principas (,,vadovautis procentine išraiška, kuri
buvo taikyta mažinant gamybinius pajėgumus 2009 m.“), nuspręsta parengti neišnaudotų kvotų per 2009 m. I ketvirtį pasidalijimą pagal įmones ir pateikti šį siūlymą VLK.
Pažymėtina, kad Tvarkos aprašo 1 priedo 8.9 punkte įtvirtinta, kad prie paraiš370
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kos konkretiems metams sudaryti sutartį su VLK dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP, be
kita ko, turi būti pateiktas ateinančiais kalendoriais metais numatomų pagal užsakymą gaminamų kompensuojamųjų OTP išsamus sąrašas pagal gamybos pobūdį, taip pat
nurodyti specialistai, darbuotojų etatai, numatomas pagaminti OTP skaičius, vidutinis
vienos OTP gamybai sugaištamas laikas (turimi darbo resursai ir deklaruojamos darbo
sąnaudos). Ši Tvarkos aprašo nuostata, vertinant tai, kad sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP pasirašoma ne kolektyviai su visomis atitinkamoje rinkoje veikiančiomis
įmonėmis, o individualiai su kiekviena iš jų, suponuoja tai, kad teikiami duomenys prie
paraiškos yra individualūs ir nustatyti kiekvienos įmonės objektyviai ir nepriklausomai. Tuo tarpu pareiškėjai (ūkio subjektai), tardamiesi dėl išdirbio normų ir gamybinių
pajėgumų, iš esmės susitarė dėl konkrečių gamybos kiekių. Atsižvelgiant į tai, kad ūkio
subjektas kompensuojamų OTP gali pagaminti tiek, kiek tam yra skirta PSDF biudžeto
lėšų, suskirstytų pagal poklasius, tardamosi, kiek OTP pagal atskirus poklasius nagrinėjamos ortopedijos įmonės pagamins, jos susitarė ir kiek lėšų iš PSDF biudžeto jos gaus.
Tai reiškia, kad pareiškėjai (ūkio subjektai) sudarė susitarimą dėl kiekvienam atitinkamos rinkos dalyviui skiriamų PSDF biudžeto lėšų dalies, t. y. dalijosi PSDF biudžeto lėšas. Kadangi iš PSDF biudžeto skiriamų lėšų dalis kiekvienai sutartį su VLK pasirašiusiai
ortopedijos įmonei priklauso nuo šios įmonės gamybinių pajėgumų, toks susitarimas
iš esmės panaikina, be kita ko, efektyviau nei susitarta galinčių veikti ūkio subjektų
galimybes išnaudoti turimus gamybinius pajėgumus ir tarpusavio konkurenciją dėl kiekvienam ūkio subjektui tenkančios lėšų dalies. Susitarimo pobūdis rodo, kad išdirbio
normos ir gamybiniai pajėgumai nebuvo nustatomi vertinant kiekvienos įmonės realias
galimybes pagaminti tam tikrą kiekį OTP, bet apskaičiuojamos vidurkio pagrindu. Taigi
deklaruojami pajėgumai neatspindi faktinių įmonių gamybinių pajėgumų, ir įmonės,
atsisakydamos konkuruoti efektyvia veikla gaminant OTP, apriboja savo gamybą ir pasidalija rinką. Bendru sutarimu siekiama nustatyti, kiek OTP kiekviena konkreti įmonė
turi teisę pagaminti pagal bendrą visų atitinkamos rinkos dalyvių susitarimą, t. y. iš
esmės susitarta apriboti OTP gamybos ir prekybos kiekius, savo plėtros galimybes. Kaip
yra nurodžiusi Europos Komisija, tiekimo (produkcijos) kvotų nustatymas leidžia susitarimo šalims išlaikyti atitinkamas rinkos dalis. Ribodamos produkcijos kiekius, šalys
praranda bet kokį suinteresuotumą ir paskatas mažinti kainas siekiant laimėti didesnę rinkos dalį, kadangi priešingu atveju, įmonės netektų galimybės gauti maksimalią
naudą iš susitarimo nustatyti produkcijos kiekius (žr., pvz., Europos Komisijos 1980 m.
gruodžio 17 d. sprendimą Nr. IV/29.869, Italian cast glass). Tokių susitarimų tikslas negalėjo būti kitoks, nei siekis apriboti tarpusavio konkurenciją, kuri būtų buvusi įmonės
duomenis apie turimus gamybinius pajėgumus teikiant individualiai ir savarankiškai.
Taigi išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, jog Konkurencijos taryba pagrįstai aptartus pareiškėjų (ūkio subjektų) veiksmus kvalifikavo, kaip susitarimą nustatyti OTP gamybos
kiekius ir pasidalyti atitinkamą rinką.
Konkurencija suponuoja tai, kad ūkio subjektai turi savarankiškai apsispręsti dėl
savo elgesio rinkoje. Šis nepriklausomybės reikalavimas draudžia atsirasti bet kokiam
tiesioginiam ar netiesioginiam kontaktui tarp ūkio subjektų, jeigu šio kontakto tikslas
arba padarinys yra daryti poveikį esamo ar potencialaus konkurento elgesiui rinkoje ar
atskleisti tokiam konkurentui elgesio kryptį, kurią jie patys nusprendė pasirinkti arba
ketina pasirinkti rinkoje (žr., pvz., ESTT 1975 m. gruodžio 16 d. sprendimą byloje Nr.
40-48, 50, 54-56, 111, 113, 114/73, Suiker Unie UA prieš Europos Komisiją). Konkuravi371
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mas kainomis yra svarbiausia ir veiksmingiausia konkurencinės kovos priemonė. Šiuo
atveju akivaizdu, kad nagrinėjamos ortopedijos įmonės taip pat gali konkuruoti ir dėl
turimo technologinio pranašumo pagaminamų OTP kiekiu bei kokybe. Nagrinėjami
ūkio subjektai bei jų įkurtos asociacijos tarėsi dėl OTP kainų, gamybos kiekių ir rinkos pasidalijimo, asociacijų posėdžiuose priėmė suderintus sprendimus šiais klausimais.
Taigi darytina išvada, kad sprendimai dėl kainų ir gamybos kiekių nebuvo priimami savarankiškai. Atsižvelgiant į kainos bei kiekio parametrų svarbą konkurencijai, bet kokie
bendri, suderinti sprendimai dėl jų akivaizdžiai riboja konkurenciją. Toks tarpusavio
OTP kainų bei gamybos kiekių derinimas, koks buvo nustatytas nagrinėjamu atveju,
konkurencijos teisės požiūriu negali būti laikomas teisėtu.
Kaip minėta, preziumuojama, kad susitarimai dėl kainų, gamybos kiekių nustatymo, rinkos pasidalijimo laikomi susitarimais, ribojančiais konkurenciją pagal tikslą, t. y.
savaime ribojančiais konkurenciją, todėl yra žalingi konkurencijos procesui, nepriklausomai nuo jo realių pasekmių atitinkamai rinkai. Iš šioje byloje nustatytų aplinkybių yra
pakankamas pagrindas pripažinti, kad sudaryti susitarimai, objektyviai žiūrint, ribojo
konkurenciją pagal tikslą. Dėl šios priežasties Konkurencijos taryba neprivalėjo įrodyti,
kad buvo priežastinis ryšys tarp nagrinėjamų ūkio subjektų susitarimų ir SAM įsakymu
patvirtintų OTP bazinių kainų ir sutartyse su VLK dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP
įtvirtintų gamybinių pajėgumų. Be to, tam, kad būtų galima konstatuoti poveikį rinkai, šiuo atveju Konkurencijos tarybai pakako nustatyti, kad pareiškėjai (ūkio subjektai)
sutartus duomenis dėl OTP kainos ir gamybos kiekių pateikė VLK, o tai reiškia, kad
nagrinėjamos ortopedijos įmonės ėmėsi priemonių suderintiems duomenims dėl OTP
bazinių kainų ir gamybos kiekių taikyti, kas leidžia preziumuoti tai, kad į suderintus ir
pateiktus duomenis nustatant OTP bazines kainas SAM įsakymu bei sudarant sutartis
su VLK buvo atsižvelgta, ir tai, kad susitarimas turėjo įtakos galutinėms OTP kainoms
(nustatytoms SAM įsakymu) ir gamybos apimtims. Šias išvadas patvirtina tai, kad VLK
posėdžiuose buvo nutarta ,,gamybinius pajėgumus vertinti pagal asociacijų priimtą vidutinę išdirbio normą“ ir ,,sumažinti visų įmonių gamybinius pajėgumus vienoda dalimi nuo suskaičiuotų gamybinių pajėgumų pagal vidutines išdirbio normas, priimtas
visų gamintojų bendru sutarimu“ (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XI t., b. l. 162).
Vadinasi, susitarimai turėjo realios įtakos atitinkamos rinkos formavimuisi.
Objektyvi byloje nustatytų susitarimų žala konkurencijai yra ta, kad dėl sudarytų
susitarimų VLK praranda galimybę gauti konkurencijos teikiamą naudą, t. y. iš esmės
nupirkti iš ortopedijos įmonių kuo didesnį kiekį kokybės reikalavimus atitinkančių
OTP už mažesnę kainą. Tokie susitarimai, be kita ko, iškraipo sąžiningos konkurencijos
struktūrą, eliminuoja sąlygas efektyviai paskirstyti išteklius ir gerinti OTP kokybę. Dėl
šios priežasties daroma žala vartotojams ir valstybei – dėl nagrinėjamų ūkio subjektų
sudarytų susitarimų VLK negali nustatyti objektyvios pirkimo kainos ir objektyvių pirkimo kiekių. Teisėjų kolegijos nuomone, nustatyti susitarimai galėjo sukelti ir atitinkamos rinko uždarymo bei sustabarėjimo poveikį, kadangi tokiais susitarimais iš esmės
sureguliuota rinka galimai tapo nepatraukli potencialiems (efektyviau sugebantiems
veikti) konkurentams, arba naujai į šią rinką atėję ūkio subjektai būtų priversti konkuruoti susitarimų sąlygotomis sąlygomis, kas panaikintų bet kokias galimybes gerinti
konkurencinį efektyvumą. Tam tikrų kaininių duomenų atskleidimas konkurentams
galimai galėjo paveikti ir gretutinę rinką – PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamų
OTP gamybos ir prekybos rinką.
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Vadovaujantis Bazinių kainų sąrašų 3.1 punktu (bylai aktualus sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-344), pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (kalendoriniam mėnesiui), VLK per 3 darbo dienas apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balo vertę
– ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių
kainų balo vertei apskaičiuoti skiriamą sumą (89 proc. ataskaitiniam laikotarpiui 2010
m. PSDF biudžeto skiriamos sumos) litais dalina iš tą mėnesį išduotų atitinkamo poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balų sumos. Ataskaitinio laikotarpio
kiekvieno poklasio OTP bazinių kainų balo vertė negali būti didesnė nei vienas litas.
Minėtoje nuostatoje įtvirtintas atsiskaitymo už pagamintas ir išduotas OTP ,,plaukiojančio balo“ principas (įsigaliojęs nuo 2010 m. gegužės 1 d.), kuris, kaip paaiškino VLK,
reiškia, kad ,,jeigu ataskaitiniu laikotarpiu pagamintų ir išduotų bet kurio poklasio OTP
vertė (balais) viršija ataskaitiniam laikotarpiui tam poklasiui numatytą 2010 m. PSDF
biudžeto lėšų sumą, turi būti perskaičiuojama to poklasio OTP bazinių kainų 1 balo
vertė“ (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XX t., b. l. 10). Pareiškėjų (ūkio subjektų)
nuomone, Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino
nagrinėjamų ortopedijos įmonių tariamus ketinimus per ,,plaukiojantį balą“ sudaryti ir
užtikrinti konkurenciją ribojančius susitarimus. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad
pareiškėjų baudimas už ,,plaukiojančio balo“ sistemos pasiūlymą yra ne kas kita, kaip
teisinių sankcijų taikymas už akivaizdžiai teisėtą veiksmą – pasiūlymo dėl teisės aktų
tobulinimo pateikimą, kuris konkrečiam teisėkūros subjektui (SAM) nebuvo ir negalėjo
būti privalomas.
Iš Nutarimo turinio teisėjų kolegija daro išvadą, Konkurencijos taryba pareiškėjų
veiksmus siūlant ir dalyvaujant nustatant bazinės kainos ,,plaukiojančio balo“ taikymo
ir jo vertės nustatymo tvarką (įtvirtinimą teisės akte – SAM įsakyme dėl Bazinių kainų
sąrašų), vertino, kaip siekį užtikrinti, kad nagrinėjamos ortopedijos įmonės nebūtų suinteresuotos ir neviršytų joms skirtų OTP gamybos ir pardavimo kvotų, t. y. nustatyti
tam tikrą kontrolę, kad susitarimas pasidalyti atitinkamą rinką būtų įgyvendinamas. Iš
to matyti, kad Konkurencijos įstatymo pažeidimu nebuvo pripažintas pats teisinis reguliavimas, įtvirtinantis ,,plaukiojančio balo“ principą (sistemą). Konkurencijos taryba
,,plaukiojantį balą“ vertino tik kaip vieną iš tyrimo metu nustatytų faktinių aplinkybių,
kurios patvirtina, kad analizuojamos ortopedijos įmonės ne tik sudarė konkurenciją ribojančius susitarimus, bet ir siekė užtikrinti susitarimų įgyvendinimą (pažymėtina, kad
argumentai dėl ,,plaukiojančio balo“ įtvirtinimo dėstomi toje Nutarimo dalyje, kurioje
kalbama apie susitarimų įgyvendinimą ir kontrolę). Teisėjų kolegijos vertinimu, tai reiškia, kad pareiškėjai nebuvo Nutarimu nubausti už siekį ir pastangas (veiksmus) įtvirtinti
,,plaukiojantį balą“, kaip už savarankišką draudžiamą susitarimą. Šie pareiškėjų (ūkio
subjektų) veiksmai tik patvirtina, kad buvo sudaryti konkurenciją ribojantys susitarimai
dėl kainų ir gamybos kiekių. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad siekdamos įtvirtinti ,,plaukiojantį balą“, nagrinėjamos ortopedijos įmonės turėjo tikslą išvengti bazinių
kainų mažinimo, kai VLK norėjo nustatyti, kad bazinės kainos balas būtų lygus 0,8 Lt
(pvz., Konkurencijos tarybos bylos XII t., b. l. 53). Todėl teisėjų kolegija neturi teisinio
pagrindo nesutikti su atsakovo pozicija, kad pasiūlydamos ,,plaukiojančio balo“ sistemą, nagrinėjamos ortopedijos įmonės siekė išlaikyti iš esmės susitarimais nustatytas
kainas ir užtikrinti, kad ortopedijos įmonės nedidins gamybinių pajėgumų – taikant
,,plaukiojantį balą“, iš VLK gaunamas atlygis mažėja tik tuo atveju, jeigu įmonės viršija
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nustatytus gamybinius pajėgumus.
Kritiškai vertintini pareiškėjų (ūkio subjektų) argumentai, kad pirminius pasiūlymus dėl OTP įsigijimo išlaidų kompensacijos laukimo eilės mažinimo ir atsiskaitymo
už OTP ,,plaukiojančiu balu“ teikė VLK. Pirma, tai nepaneigia byloje esančių duomenų,
kad nagrinėjamos ortopedijos įmonės aktyviai dalyvavo svarstant ,,plaukiojančio balo“
sistemą: 2009 m. rugsėjo 3 d. VLK pristatė bendrą projektą dėl ,,plaukiojančio balo“ ir
jo vertės nustatymo (Konkurencijos tarybos bylos XII t., b. l. 53), tiek ORPTA (Konkurencijos tarybos tyrimo II t., b. l. 137), tiek VLK posėdžiuose (Konkurencijos tarybos
tyrimo bylos XX t., b. l. 36) svarstė ,,plaukiojančio balo“ sistemos klausimus. Antra, pareiškėjų (ūkio subjektų) skunduose nurodyta prezentacijos medžiaga (IV t., b. l. 11–28),
kuri neva patvirtina VLK, kaip pirminio ,,plaukiojančio balos“ siūlytojo ir iniciatoriaus,
vaidmenį, parengta VLK ir OTP gaminančių įmonių vadovų posėdžiui, kuris vyko 2009
m. gruodžio 15 d., t. y. vėliau, nei nagrinėjamos ortopedijos įmonės, kaip minėta, pristatė
bendrą projektą dėl ,,plaukiojančio balo“ ir jo vertės nustatymo. Be to, 2009 m. gruodžio
15 d. posėdyje dalyvavo ir nagrinėjamos ortopedijos įmonės, todėl teigti, jog tai buvo tik
VLK vienašališki sprendimai ar svarstymai, nėra pagrįsta.
Pažymėtina, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punkto (SESV
101 straipsnio 1 dalies a, b, c punktų) pažeidimams kiekvieno pareiškėjo (ūkio subjekto) atžvilgiu konstatuoti nagrinėjamu atveju pakanka nustatyti, kad nebuvo konkretaus
ūkio subjekto aiškaus nepritarimo sudarytiems susitarimams. Todėl laikytina, kad ir tie
ūkio subjektai, kurie nedalyvavo asociacijų ir / arba VLK posėdžiuose, kuriuose buvo
svarstomi OTP bazinių kainų ir gamybos apimčių klausimai ir priimti anksčiau aptarti
susitarimai, ar dalyvavo tik dalyje jų, ir tie ūkio subjektai, kurie į asociacijas įstojo vėliau,
vertinant tai, kad pagal abiejų asociacijų įstatus, jų nariai privalo laikytis priimtų sprendimų, tyliai jam pritarė ir taip prie jo prisijungė. Tokiu elgesiu ūkio subjektai sudarė pagrįstą pagrindą manyti, kad jų ir kitų asociacijos (asociacijų) narių bei pačių asociacijų
valia dėl susitarimų sutapo, taip pat visiems kitiems asociacijų nariams leido tikėtis, kad
ūkio subjektas rinkoje elgsis pagal sutartą modelį. Bylos duomenys (pareiškėjų paaiškinimai tyrimo metu (žr., pvz., Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XIII t., b. l. 70, 74) patvirtina, kad abiejų asociacijų nariai apie asociacijų narių posėdžiuose priimtus sprendimus buvo informuojami (paprastai elektroniniu paštu). Byloje nėra įrodymų, kurie
leistų teigti, jog tie pareiškėjai, kurie nedalyvavo kai kuriuose posėdžiuose, nežinojo ir
negalėjo bei neturėjo protingų galimybių sužinoti apie priimtus sprendimus, kurie šioje
byloje pripažinti draudžiamais susitarimais. Be to, narystė bet kokioje asociacijoje (tiek
aktyvi, tiek pasyvi ar neutrali) sudaro plačias galimybes ir tam tikru mastu įpareigoja
ūkio subjektą, kuriam, be kita ko, gali būti taikomi aukštesni rūpestingumo, atidumo ir
įstatymų žinojimo reikalavimai, domėtis asociacijos veikla, joje priimamais sprendimais
ar nusistovėjusiais elgesio standartais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2011 m. kovo 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011). Taigi
konstatuotina, kad draudžiamame susitarime dalyvavo visi pareiškėjai (ūkio subjektai).
Būtent dėl aptartos aplinkybės – aiškaus nesutikimo su priimtais sprendimais – nustatymo UAB ,,Baltic Orthoservice“ buvo pripažinta nedalyvavusi draudžiamuose susitarimuose. Todėl pareiškėjų argumentai, kad nebuvo teisinių pagrindų atleisti minėtą ūkio
subjektą nuo baudos skyrimo nevertintini.
Šiame kontekste teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsižvelgiant į bylos aplinkybes
(susitarimų įvairovė, didelis jų kiekis, ilgas bendradarbiavimo laikotarpis ir kt.), atitin374
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kamos rinkos specifiką (vienintelis garantuotas OTP pirkėjas yra VLK, stabili valstybės
nustatyta OTP pardavimo kaina, ribotas PSDF biudžetas ir kt.), nėra teisinių pagrindų
šioje byloje nustatytus pareiškėjų (ūkio subjektų) veiksmus priimant konkrečius sprendimus vertinti kaip atskirus susitarimus dėl OTP kainų, gamybos ir prekybos kiekių nustatymo bei atitinkamos rinkos pasidalijimo. Visais šiais susitarimais (dėl kainų, kiekio
ir rinkos pasidalijimo) buvo siekiama vieno ekonominio tikslo – apriboti konkurenciją
atitinkamoje rinkoje. ESTT yra nurodęs, kad vieno pažeidimo sąvoka apima būtent tokią situaciją, kai kelios įmonės dalyvavo pažeidime, kurį sudarė tęstinis elgesys siekiant
vieno ekonominio tikslo, kuriuo iškreipiama konkurencija, taip pat atskiri pažeidimai,
kuriuos tarpusavyje sieja tas pats tikslas (visų elementų tikslas bendras) ir tie patys
subjektai (tos pačios įmonės, žinančios, kad dalyvauja siekdamos bendro tikslo) (ESTT
2010 m. balandžio 28 d. sprendimas byloje Nr. T-446/05, Amann & Söhne GmbH & Co.
KG ir Cousin Filterie SAS prieš Europos Komisiją). Todėl sutiktina su Konkurencijos
tarybos išvada, kad visi nagrinėjami ūkio subjektai dalyvavo vientisame, tęstiniame ir
sudėtiniame susitarime dėl OTP kainų, gamybos ir prekybos kiekių nustatymo ir atitinkamos rinkos pasidalijimo.
Konkurencijos tarybos priimtame Nutarime nurodytas pasiūlymas OTP bazines
kainas nustatinėti viešųjų pirkimų būdu pagal galiojančius teisės aktus nepaneigia atsakovo išvadų dėl padaryto susitarimo neteisėtumo ir nesukelia tiesioginių teisinių pasekmių, galinčių paveikti pareiškėjų (ūkio subjektų) ir / ar VLK padėtį, todėl teisėjų
kolegija nemano, jog būtų pagrįsta vertinti su tuo susijusius pareiškėjų (ūkio subjektų)
argumentus.
X.
Dėl išimties taikymo
Konkurencijos įstatymo 6 straipsnis numato, kad šio įstatymo 5 straipsnis netaikomas, jeigu susitarimas skatina techninę ar ekonominę pažangą arba pagerina prekių
gamybą ar paskirstymą ir taip sudaro galimybes vartotojams gauti papildomos naudos,
taip pat jeigu: 1) susitariančiųjų šalių veiklai nesukelia apribojimų, kurie nėra būtini šiame straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti; 2) nesuteikia susitarimo šalims galimybės
riboti konkurenciją didelėje atitinkamos rinkos dalyje. Iš esmės analogiška teisės norma
įtvirtinta ir SESV 101 straipsnio 3 dalyje (EB sutarties ex 81 str. 3 d.). ESTT yra konstatavęs, kad minėtoje išimtyje įtvirtinta nauda suprantama ne kaip bet kokia nauda, kurią savo veikloje gali gauti susitarimą sudariusios įmonės, bet kaip pastebima objektyvi
nauda, galinti kompensuoti neigiamą poveikį konkurencijai (ESTT 2009 m. spalio 6 d.
sprendimas byloje Nr. C-501/06 P, GlaxoSmithKline Services prieš Europos Komisiją).
Remiantis Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, išimties įrodinėjimo pareiga
nustatyta išimtimi besinaudojančioms susitarimo šalims. Pažymėtina, kad pareiškėjai
(ūkio subjektai) tiesiogiai neapeliuoja į Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir
SESV 101 straipsnio 3 dalies taikymą, tačiau įvertinusi bylos aplinkybes, teisėjų kolegija
konstatuoja, kad Konkurencijos taryba nepažeidė teisės aktų reikalavimų, nagrinėjamu
atveju nenustatydama teisinių pagrindų minėtuose teisės aktuose numatytos išimties
taikymui.
Pareiškėjų (ūkio subjektų) nurodomas siekis subalansuoti PSDF biudžeto lėšas ir
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užtikrinti, kad būtų gaminamos ir pacientams tiekiamos tik kokybiškos OTP, o jų prieinamumas nenukentėtų dėl apyvartinių lėšų trūkumo, nėra tos aplinkybės, dėl kurių būtų
galima laikyti, jog sudarytas susitarimas yra labiau naudingas, nei žalingas. Pareiškėjai
nenurodo, kaip dėl sudaryto susitarimo konkrečiai pasireiškia nauda PSDF biudžeto subalansavimui. Išdirbio normų nustatymas, neatsižvelgiant į individualias ūkio subjektų
galimybes, ne gerina OTP kokybę, o atvirkščiai, sudaro prielaidas, kad tinkama kokybė
nebus užtikrinta. Be to, sudarytu susitarimu buvo daroma žala valstybei ir vartotojams
tuo požiūriu, kad susitarimu nustačius neobjektyvias OTP kainas, esant ribotam PSDF
biudžetui, gali būti nuperkama mažiau OTP, dėl ko prastėja pacientų aprūpinimas OTP.
Kaip minėta, subjektyvūs pareiškėjų siekiai kvalifikuojant pažeidimą paprastai neturi
jokios reikšmės, todėl net jeigu pareiškėjai ir būtų turėję teisėtus tikslus, tai negali pateisinti tokio sunkaus susitarimu nustatyto konkurencijos apribojimo, koks konstatuotas
nagrinėjamoje byloje.
XI.
Dėl pažeidimo trukmės ir senaties termino
Konkurencijos taryba Nutarime nurodė, kad pažeidimas prasidėjo 2006 m. rugsėjo
mėn. (2006 m. rugsėjo 1 d. asociacijų narių posėdis, kuriame ortopedijos įmonės pritarė
siūlomai bazinės kainos struktūrai ir buvo priimtas sprendimas teikti VLK skaičiavimus). Kadangi duomenų apie tai, kad kompensuojamų OTP gamintojai nutraukė veiksmus, susijusius su OTP gamybos kiekių nustatymu, iki tyrimo pabaigos nebuvo gauta,
baudos skaičiavimo tikslais laikyta, kad pažeidimas truko bent iki 2010 m. lapkričio
mėn., t. y. iki tyrimo Konkurencijos taryboje pabaigos.
Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, sutinka, kad pažeidimo trukmės pabaiga baudos skaičiavimo tikslais galėjo būti siejama bent su tyrimo Konkurencijos taryboje pabaiga. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad vėliausiai 2007 m. balandžio 5 d.
asociacijų posėdžiuose tartasi dėl pelno procento nustatymo, peržiūrėtas individualių
pėdos įtvarų kainų projektas, nutarta darbo grupei pateikti patikslinimus (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos II t., b. l. 93), vėliausiai 2009 m. vasario 11 d. ORPTA posėdyje (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos II t., b. l. 121) nutarta siūlyti VLK atsižvelgti
į anksčiau (2008-12-19) pateiktą pasiūlymą dėl antrojo sąrašo kompensavimo dydžio,
2009 m. liepos 15 d. vyko ORPTA narių posėdis (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos
II t., b. l. 127), kuriame nutarta imti priemokas. Nei šių posėdžių protokolų turinys, nei
jokia kita bylos aplinkybė nepatvirtina, kad minėtų posėdžių metu priimti asociacijų
narių sprendimai turėjo galioti tik kurį laiką, todėl manytina, kad šių sprendimų pagrindu sudaryti susitarimai tęsėsi neterminuotai. Be to, byloje nėra įrodymų, kad po 2006
m. rugsėjo 21 d., kai asociacijų posėdyje buvo pritarta siūlomai vidutinės bazinės kainos
bendrai sąnaudų struktūrai, pareiškėjai VLK teikė savarankiškas kainų struktūras. Taigi
vertinant šiuos pareiškėjų (ūkio subjektų) veiksmus kaip vieningą elgesį siekiant nustatyti OTP kainas, negalima teigti, jog susitarimas tęsėsi trumpiau nei iki tyrimo Konkurencijos tarybos pabaigos, atsižvelgiant ir į tai, kad byloje nėra įrodymų, jog susitarimas
elgtis atitinkamu būdu buvo nutrauktas.
Iš bylos duomenų matyti, kad paskutiniai pareiškėjų (ūkio subjektų) veiksmai derinant OTP gamybos ir pardavimo kiekius tęsėsi taip pat bent iki tyrimo Konkurencijos
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taryboje pabaigos. 2010 m. rugpjūčio 18 d. vykusiame ORPTA posėdyje (Konkurencijos
tarybos tyrimo bylos XVII t., b. l. 117) buvo derinamos išdirbio normos, kurias įmonės
susitarė teikti paraiškose sutartims su VLK 2011 m. Vadinasi, tai patvirtina, jog iš susitarimų kilę suderinti veiksmai negalėjo baigtis anksčiau nei iki tyrimo pabaigos.
Iš Nutarimo matyti, kad pažeidimo trukmė nustatyta kiekvienam iš nagrinėjamų
ūkio subjektų individualiai, atsižvelgus į konkrečias aplinkybes, t. y. konkretaus ūkio subjekto narystės laikotarpį atitinkamose asociacijose, dalyvavimo pažeidime pradžią, atitinkamos veiklos nutraukimą, juridinio asmens pasibaigimą ir kt. Nustatydama faktines
aplinkybes ir jas vertindama, Konkurencijos taryba teisės aktų reikalavimų nepažeidė,
todėl konstatuotina, jog kiekvieno iš nagrinėjamų ūkio subjektų veiksmų, sudarančių
pažeidimą, trukmė nustatyta teisingai.
Pareiškėjai (ūkio subjektai) nurodo, kad nuo jų veiksmų, susijusių su kainų derinimu,
praėjo daugiau kaip 3 metai, todėl yra suėjęs atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimą taikymo senaties terminas. Kaip jau minėta anksčiau, byloje nustatyti pareiškėjų
veiksmai sudarė vientisą ir tęstinį pažeidimą, todėl pareiškėjų (ūkio subjektų) argumentas, kad turi būti išskiriami susitarimo dalyvių veiksmai nustatant bazines OTP kainas ir
šiems veiksmams atskirai skaičiuojamas senaties terminas, teisėjų kolegijos vertinimu,
nėra pagrįstas. Be to, paskutiniai kaininių elementų derinimo veiksmai nebuvo atlikti
2007 m. balandžio 5 d. vykusiame asociacijų narių posėdyje, kaip teigia pareiškėjai (ūkio
subjektai). Byloje nustatyta, kad asociacijų narių posėdis, kuriame buvo susitarta taikyti
(maksimalias) priemokas, vyko 2008 m. sausio 21 d. ir 2009 m. liepos 15 d. Priemoka dėl
dalinės OTP įsigijimo išlaidų kompensacijos yra vertintina kaip galutinės OTP kainos
elementas, todėl susitarimas dėl priemokų taikymo negali būti išskiriamas iš veiksmų,
susijusi su OTP kainų nustatymu, visumos. Pažeidimo metu galiojusios Konkurencijos
įstatymo 40 straipsnio 3 dalies redakcijoje buvo nustatyta, kad ūkio subjektai gali būti
patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus ne vėliau kaip per trejus metus nuo
pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, – nuo paskutinių veiksmų
atlikimo dienos. Taigi net vertinant, kad paskutiniai veiksmai dėl OTP kainų derinimo
(ar apskritai paskutiniai tęstinio pažeidimo veiksmai) buvo atlikti 2009 m. liepos 15 d.,
akivaizdu, jog 3 metų senaties terminas nebuvo praleistas. Patraukimo atsakomybėn už
konkurencijos teisės pažeidimą senaties terminas nėra praleistas net ir nesustabdžius jo
eigos dėl atlikto tyrimo Konkurencijos taryboje, todėl pareiškėjų (ūkio subjektų) argumentai dėl galimybės stabdyti senaties termino eigą minėtu pagrindu (įsigaliojusios nuo
2011 m. balandžio 21 d.) netaikymo, nevertintini.
XII.
Dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo įtakos ūkio subjektų atsakomybei
Konkurencijos taryba Nutarime konstatavo, kad VLK, neįvykdžiusi pozityvios pareigos užtikrinti sąžiningą konkurenciją nagrinėjamoje rinkoje, pažeidė Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, tačiau ši aplinkybė pati savaime nepaneigia galimybės inkriminuoti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio (SESV 101 str.) pažeidimo ir patraukti
šį pažeidimą padariusius asmenis teisinėn atsakomybėn. Šiame kontekste nevertindama
Nutarimo teisėtumo dalyje dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo, teisėjų
kolegija pažymi, kad tam tikro pobūdžio valstybės dalyvavimas (jeigu jis nevirsta kon377
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kurencijos panaikinimu konkrečioje rinkoje, kas šioje byloje nenustatyta) ūkio subjektams darant pažeidimą paprastai vertinamas, kaip viena iš aplinkybių, galinčių tik palengvinti ūkio subjektų (pažeidėjų) atsakomybę (žr. Konkurencijos įstatymo 42 str. 2 d.).
Jau konstatuota, kad antikonkurencinio elgesio nacionaliniai teisės aktai iš pareiškėjų
(ūkio subjektų) nereikalavo, o faktas, kad apie įmonių neteisėtą elgesį žinojo, jį toleravo
ar net tam tikra prasme skatino valdžios institucijos (šiuo atveju VLK), ūkio subjektų atsakomybės nepašalina (žr. ESTT 1993 m. birželio 29 d. sprendimą byloje Nr. T-7/92, Asia
Motor France ir kiti prieš Europos Komisiją). Dėl to atmestini pareiškėjų argumentai, kad
nei Konkurencijos taryba, nei pirmosios instancijos teismas nesivadovavo ESTT praktika, suformuota Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) and Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato byloje Nr. C-198/01, kurioje, be kita ko, pasakyta, kad nacionalinė
konkurencijos priežiūros institucija neturi skirti sankcijų ūkio subjektams už praeities
elgesį, kai tokie veiksmai buvo reikalaujami nacionalinių teisės aktų. Be to, vien tai, kad
kuri nors valdžios institucija nevykdo pareigų, susijusių su sąžiningos konkurencijos
užtikrinimu, nereiškia, kad ūkio subjektams leidžiama vykdyti konkurencijos teisės pažeidimus. Jau minėta, kad pareiškėjai (ūkio subjektai) sudarė susitarimus turėdami elgesio pasirinkimo laisvę, todėl vien tai, kad VLK toleravo, žinojo ir tam tikra prasme pati
paskatino nagrinėjamas ortopedijos įmones ir asociacijas elgtis antikonkurenciškai (kas
Nutarime buvo įvertinta, kaip Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimas), šiuo atveju
nesudaro pagrindo neskirti sankcijų pareiškėjams (ūkio subjektams).
XIII.
Dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pažeidimo
Byloje nustatyta ir šiame procesiniame sprendime jau minėta, kad VLK, siekdama peržiūrėti OTP kainas ir parengti teisės akto, įtvirtinančio bazines kainas, projektą
(OTP (paslaugų) kainodaros metodikos projektą), 2006 m. lapkričio 9 d. VLK direktoriaus įsakymu Nr. 1K-158 sudarė darbo grupę, kurioje buvo pakviesti OTP gamintojų
ir VLK atstovai (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XX t., b. l. 48). VLK pakvietė OTP
gamintojus (asociaciją) pateikti pasiūlymus dėl ortopedinės avalynės bazinių kainų
skaičiavimo (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XXIV t., b. l. 99). 2007 m. vasario 14
d. VLK darbo grupės posėdyje (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XI t., b. l. 12–13)
buvo aptarti asociacijų protokoliniu nutarimu pateikti ortopedinės avalynės faktinės
kainos skaičiavimai, vertinta, kad ši informacija yra detali ir patikima, kaip informacijos
šaltinis. 2007 m. rugsėjo 18 d. OTP gaminančių įmonių susitikimo su VLK atstovais
metu (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XI t., b. l. 86–87) asociacijų narių pasiūlymu
VLK svarstė, kad ,,labai parankus laikas išdirbio normas suskaičiuoti jau dabar ir, jomis
vadovaujantis, atlikti naujai gautų paraiškų 2008 m. sudaryti sutartis su VLK, kolektyvinę suinteresuotų šalių vertinamąją analizę“. 2008 m. lapkričio 7 d. VLK posėdyje
(Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XI t., b. l. 154–155) vienas iš svarstytų klausimų
buvo darbo resursų vertinimas (galimybė pagaminti kokybiškas ortopedijos technines
priemones). Klausimą pristačiusi VLK atstovė pateikė apibendrintą informaciją apie ortopedijos įmonių paraiškose nurodytus specialistus ir darbo krūvį etatais, taip pat 2008
m. visų įmonių gamybinius pajėgumus. Šio posėdžio metu nutarta ,,pateikti išdirbio
normų skaičiavimus pagal aptarnavimui ir gamybai sugaištamą laiką“ bei pasiūlymus
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„dėl galimybės sumažinti gamybinių pajėgumų apimtis“. 2008 m. lapkričio 21 d. VLK
posėdyje (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XI t., b. l. 162–165) buvo svarstytas klausimas dėl darbo resursų vertinimo pagal asociacijų patikslintas išdirbio normas, suderintas 2008 m. lapkričio 13 d. asociacijų posėdyje, ir nutarta ,,gamybinius pajėgumus
vertinti pagal asociacijų priimtą vidutinę išdirbio normą“. Taip pat aptartas klausimas
dėl darbo resursų mažinimo kompensuojamų OTP gamybai. Nutarta ,,<...> sumažinti
visų įmonių gamybinius pajėgumus vienoda dalimi nuo suskaičiuotų gamybinių pajėgumų pagal vidutines išdirbio normas priimtas visų gamintojų bendru sutarimu<...>“.
2008 m. lapkričio 28 d. VLK posėdžio protokole (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos
XI t., b. l. 167–168) nurodyta, kad ORPTA ,,prezidentė pristatė dar vieną pasiūlymą 2009
m. įmonių gamybiniams pajėgumams mažinti pagal jau turėtus 2008 metais. Įmonių,
kuriuose gamybinis pajėgumas yra tokie pat kaip 2008 metų – jų nekeisti. Ir dar vienas
pasiūlymas padidinti ortopedinės avalynės gamybinius pajėgumus 5 proc., nes jau šiuo
metu gamybiniai pajėgumai riboja paklausos tenkinimą“. 2009 m. gegužės 15 d. VLK
posėdyje (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos I t., b. l. 15–17) svarstytas OTP gaminančių įmonių nepanaudotų gamybinių pajėgumų paskirstymas. Šiame posėdyje, be kita
ko, nutarta: ,,OTP gamintojų vadovai, dalyvavę posėdyje ir VLK susitarė sutartinėmis
nuostatomis įtvirtinti susitarimą, kad vieno mėnesio savo gamybinius pajėgumus gali
viršyti iki 15 proc. (kiekvienoje gamybos srityje), tačiau metinis OTP gaminančių įmonių gamybinis pajėgumas (kiekvienoje gamybos srityje) nepadidės“. 2009 m. rugpjūčio
31 d. VLK posėdyje (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XII t., b. l. 45-48) svarstytas
2010 m. gamybinių pajėgumų projektas. Protokole nurodyta, kad ORPTA ,,prezidentė
visų ortopedijos įmonių vardu pateikė pasėdyje nagrinėti numatomą 2010 m. gamybinių pajėgumų projektą (pridedama)“. 2009 m. lapkričio 11 d. VLK posėdyje (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XII t., b. l. 56–58) VLK atstovė pateikė visų įmonių gamybinių
pajėgumų vertinimo pagal vidutines išdirbio normas ataskaitą, šio posėdžio protokole
nurodyta: ,,Kadangi įmonių gamybiniai pajėgumai numatomi 2010 m. yra per dideli
buvo pasiūlyta juos sumažinti 25 proc. Dėl tokio siūlymo nesutiko dauguma gamintojų“. Šiame posėdyje nutarta: ,,VLK patikslinti 2010 metais planuojamus gamintojų
gamybinius pajėgumus ir iki 2009-11-16 pateikti juos gamintojams“. 2010 m. rugpjūčio
13 d. VLK posėdyje (Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XX t., b. l. 18–19) svarstytas
klausimas dėl paraiškų sudaryti sutartis su VLK 2011 metams. Protokole nurodyta, kad
VLK atstovė ,,pasiūlė vertinant 2010 metų OTP gamintojų paraiškas sudaryti sutartis
su VLK naudoti 2009 metais nustatytas išdirbio normas, tačiau OTP gamintojų atstovai
pasiūlė vertinti pagal realias gamybos išdirbio normas, o ne pagal 2009 metais nustatytas išdirbio normas. OTP gamintojai įsipareigojo parengti ir bendru nutarimu patvirtinti gamybines išdirbio normas bei pateikti jas VLK. <...> pasiūlė neleisti ortopedijos
įmonėms savo 2010 m. paraiškose teikti daugiau darbuotojų etatų skaičiaus nei teikė
2009 metų paraiškose“.
Aptartos faktinės aplinkybės ir kiti byloje esantys duomenys rodo, kad VLK prašė ortopedijos įmones (asociacijas) pateikti pasiūlymus, informaciją apie OTP kainų
struktūrą, išdirbio normas, gamybinius pajėgumus, kitus duomenis, žinojo apie šioje
byloje nustatytą ortopedijos įmonių susitarimą tiek dėl OTP kainų, tiek dėl gamybos
kiekių, suderintus duomenis priėmė ir jais pasinaudojo. VLK posėdžių protokolų turinys atskleidžia, kad VLK paprastai pritardavo pateiktiems asociacijų posėdžiuose
suderintiems duomenims. Byloje esanti informacija taip pat patvirtina, kad VLK pati
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skatino teikti apibendrintus duomenis, teikė įmonėms informaciją, reikalingą asociacijų
sprendimams priimti (pvz., Konkurencijos tarybos tyrimo bylos IV t., b. l. 74). Šie veiksmai, kaip jau minėta, negali būti vienareikšmiškai vertinami, kaip ortopedijos įmonių
spaudimas ir / ar imperatyvus reikalavimas teikti tik tarpusavyje suderintus duomenis,
susijusius su OTP kainomis ir gamybos kiekiais. Kita vertus, vertinant bylos aplinkybių
visumą, ypač atsižvelgiant į VLK vaidmenį OTP įsigijimo išlaidų kompensavimo sistemoje (VLK organizuoja atitinkamų OTP įsigijimą iš ortopedijos techninių priemonių
gamintojų, t. y., be kita ko, sudaro sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, paskirsto OTP įsigijimo išlaidoms kompensuoti
skiriamas lėšas, teikia nuomonę dėl bazinių OTP kainų sveikatos apsaugos ministrui
ir kt.), teisėjų kolegijos nuomone, VLK elgesys turėjo tam tikros įtakos tam, kad buvo
sudarytas šioje byloje nustatytas draudžiamas susitarimas. Teisėjų kolegija neteigia, kad
VLK iniciavo, organizavo draudžiamą susitarimą, nurodė ar reikalavo daryti teisės pažeidimą. Tačiau VLK savo veiksmais prisidėjo, kad toks pažeidimas buvo padarytas, t.
y. sudarė pakankamai palankias tam sąlygas. Šiuo atveju ūkio subjektų įtraukimas į teisėkūros procesą, sistemos organizavimą (prašant pateikti savo nuomonę, informaciją ir
pan.) nėra draudžiamas, tačiau jis turi būti įgyvendinamas nepažeidžiant, be kita ko, ir
konkurencijos teisės reikalavimų bei neiškreipiant pačios sistemos esmės. Kaip jau minėta, VLK nėra draudžiama atsižvelgti į įmonių pateiktus duomenis dėl OTP savikainos,
išdirbio normų ir gamybinių pajėgumų, jų nuomonę dėl kompensacijų dydžių ar kitų
OTP įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto parametrų. Valstybės institucijų
ir ūkio subjektų ar jų asociacijų bendradarbiavimas siekiant teisėtų tikslų ir teisėtomis
priemonėmis apskritai konkurencijos teisėje nėra draudžiamas. Tačiau toks bendradarbiavimas negali sudaryti sąlygų konkurencijos apribojimui ir virsti konkurencijos teisėje draudžiamų susitarimų sudarymo terpe arba tiesioginio ar netiesioginio skatinimo
priemone. Be to, valstybės institucijos, akivaizdžiai matydamos (turėdamos matyti), kad
yra daromas konkurencijos teisės pažeidimas arba sudaromos jam palankios sąlygos,
negali į tai nereaguoti. Dėl šių priežasčių Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo,
kad VLK, sudarydama prielaidas byloje nustatytam susitarimui, neįvykdė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pozityvios pareigos užtikrinti sąžiningos
konkurencijos laisvę.
Konkurencijos taryba Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pažeidimu laikė
ir tai, kad VLK pasirinko netinkamas priemones OTP įsigijimo išlaidų kompensavimui
organizuoti, t. y. sudarydama sutartis su OTP gamintojais (ortopedijos įmonėmis), VLK
sutarties priede detaliai įtvirtindavo įmonių gamybinius pajėgumus, smulkiai išdėstydama, kokį kiekį skirtingų OTP pagal gamybos pobūdį galėjo pagaminti konkreti įmonė
(pvz., Konkurencijos tarybos tyrimo bylos XVII t., b. l. 59–60). Pažymėtina, kad Tvarkos
apraše, be kita ko, tam tikra apimtimi reglamentuojančiame sutarčių su VLK dėl apdraustųjų aprūpinimo sutarčių turinį, nėra numatyta, kad joje turi būti pateikti konkrečios ortopedijos įmonės, su kuria sudaroma sutartis, gamybiniai pajėgumai. Teisės akto
ar normos, kurioje tokia VLK teisė ar pareiga būtų įtvirtinta, VLK taip pat nenurodė.
Kaip pažymėjo pati VLK, gamybiniai pajėgumai yra ortopedijos įmonės galimybė pagal
užsakymą pagaminti kokybiškas OTP. Vadinasi, nuo konkrečios ortopedijos įmonės gamybinių pajėgumų priklauso, kiek ši įmonė pagamins kokybės reikalavimus atitinkančių OTP. Tokiu būdu iš anksto (jau pasirašant sutartį ateinantiems metams) yra žinoma,
kokį kiekį per tuos metus ortopedijos įmonė pagamins OTP ir atitinkamai, kiek PSDF
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biudžeto lėšų šiai įmonei bus skirta. Tai, kad ortopedijos įmonėms yra kompensuojama
tiek, kiek jos aptarnauja pacientų neviršydamos sutartyse nustatytų gamybinių pajėgumų, kaip teigia VLK, aktualaus teisinio reguliavimo nuostatose nėra įtvirtinta. ,,Plaukiojančio balo“ sistema (nuo 2010 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Bazinių kainų sąrašų 3.1
p.) taip pat nėra siejama su neva sutartyse turinčių būti nustatytų gamybinių pajėgumų
viršijimu. Tvarkos aprašo 23 punkte, kaip jau minėta, aiškiai numatyta, kad VLK ir ortopedijos įmonių sutartyse dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP nenurodoma lėšų suma per
metus pagamintų priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.
Atsižvelgiant į tai, kas paminėta pirmiau, yra pagrindas teigti, kad sutartyse su VLK
įtvirtinant konkrečius ortopedijos įmonės gamybinius pajėgumus, faktiškai ir iš esmės
pažeidžiama minėta Tvarkos aprašo nuostata. Konkurencijos taryba 2006 m. kovo 30
d. nutarime Nr. 2S-6 yra pripažinusi, kad sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio
6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis
kompensavimo laikinosios tvarkos ir ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo laikinosios metodikos patvirtinimo“ patvirtinto Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos
priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos aprašo (2004 m. birželio 28 d. įsakymu
Nr. V-466 išdėstytas nauja redakcija) 7 punkto nuostata: „VLK sutartyse su įmonėmis
dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis atskirai nurodo lėšų,
skirtų ortopedinės avalynės bei įtvarų, korsetų ir kitų gaminių įsigijimui kompensuoti
sumas“ prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui. Šiame
nutarime Konkurencijos taryba nurodė, kad pagrindinis kompensavimo tvarkos tikslas
– kompensuoti pacientams už įsigyjamas ortopedijos technines priemones, ką ir padeda
įgyvendinti principas „pinigai paskui pacientą“, tuo pačiu suteikiama pacientams galimybė patiems rinktis ortopedijos techninių priemonių tiekėją bei skatinama konkurencija tarp šią veiklą vykdančių ūkio subjektų. Tuo tarpu, kai didžioji dalis šių priemonių
kompensavimo lėšų yra skiriama konkrečioms įmonėms konkrečiomis sumomis, nurodytomis sudaromose sutartyse, tai sudaro prielaidas konkurencijos ribojimui. Tokia
išvada darytina dėl to, kad konkreti suma tam tikrai įmonei gali būti skiriama tik pagal
tam tikrus objektyvius kriterijus, reikalavimus. Tačiau Kompensavimo tvarkos aprašas
jokių objektyvių kriterijų, kuriais remiantis lėšos tarp įmonių būtų paskirstomos taip,
kad būtų užtikrinta tarp jų sąžininga konkurencija, nebūtų diskriminuojamos vienos
įmonės ir suteikiamos privilegijos kitoms įmonėms, nenumato. Iš esmės panašios išvados galėtų būti daromos ir vertinant situaciją, kai sutartyse su VLK dėl apdraustųjų
aprūpinimo OTP įtvirtinami konkretūs gamybiniai pajėgumai. Taigi, teisėjų kolegijos
vertinimu, tokia naudojama VLK priemonė neskatino (neskatina) ortopedijos įmonių
suinteresuotumo konkuruoti, nes jos buvo (yra) tikros dėl tam tikros pajamų dalies.
Situacija, kai lėšos skirstomos pagal įmonėms leidžiamus pagaminti ortopedijos techninių priemonių kiekius, nepagrįstai apriboja įmonių galimybes konkuruoti bei padeda
užtikrinti ortopedijos įmonių sudarytų susitarimų įgyvendinimą.
Kaip matyti iš Konkurencijos tarybos pozicijos, išdėstytos procesiniuose dokumentuose, tokia situacija ribojo konkurenciją tarp ortopedijos įmonių, ypač dėl to, kad sutartyse įmonių gamybiniai pajėgumai nerodė jų tikrųjų gamybos pajėgumų. Šie gamybiniai pajėgumai buvo nustatomi ne atsižvelgiant į kiekvienos įmonės materialinę bazę,
darbuotojų kvalifikaciją, bet atsižvelgiant į įmonių susitarimu nustatytas išdirbio normas ir suderintus gamybinius pajėgumus. Teisėjų kolegija sutinka, kad šios aplinkybės
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tik dar labiau suvaržė konkurenciją, kadangi gamybiniai pajėgumai (gamybos kiekiai)
kiekvienai įmonei nustatyti, nesilaikant objektyvios ir konkurencijos prasme sąžiningos
procedūros (t. y. draudžiamų susitarimų pagrindu).
Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad aptarti VLK veiksmai
pagrįstai kvalifikuoti, kaip Konkurencijos įstatymo pažeidimas. Konkurencijos įstatymo
4 straipsnio 1 dalis aiškiai nurodo, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje,
privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. VLK, įgyvendindama savo uždavinius, t. y. organizuodama OTP įsigijimo išlaidų kompensavimą, be kita ko, savo veiksmais netiesiogiai reguliuodama kompensuojamų OTP kainas, tokios pozityvios inter
alia iš Konstitucijos kylančios pareigos taip pat privalo laikytis. Konkurencijos įstatymo
4 straipsnio 1 dalyje numatyta pareiga kyla ir iš to, kad bet kuri viešojo administravimo
institucija turi reaguoti į įmonių tarimąsi dėl kainos ir rinkos pasidalijimo. Priešingi
veiksmai (t. y. neveikimas) konkurencijos teisės požiūriu negali būti toleruojami.
XIV.
Dėl pareiškėjams paskirtų baudų pagrįstumo
Konkurencijos įstatymo (2009 m. rugsėjo 24 d. įstatymo Nr. XI-216 redakcija, galiojusi Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo metu) 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 proc.
bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Skiriamos ūkio subjektams baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, ūkio
subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kiekvieno ūkio subjekto
įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai (Konkurencijos įstatymo 42 str. 2 d.). Priimant Konkurencijos tarybos nutarimą ir skiriant pareiškėjams baudas, baudos dydžio nustatymą taip pat reglamentavo Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d.
nutarimu Nr. 1591 patvirtintos Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės (toliau – ir Baudos nustatymo taisyklės).
Baudos nustatymo taisyklių 2 punkte nurodyta, kad baudos dydis nustatomas apskaičiuojant baudos dydį už pavojingumą ir baudos dydį už pažeidimo trukmę.
Nustatant pažeidimo pavojingumą, atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, pažeidimo
sukeltas pasekmes atitinkamai rinkai ir su pažeidimu susijusios atitinkamos geografinės
teritorijos (geografinės rinkos) plotą. Konkurencijos taryba, nustatydama baudos dydį
už pažeidimo pavojingumą, atsižvelgė į tai, kad asociacijose, jungiančiose visus atitinkamos rinkos dalyvius, buvo priimti sprendimai dėl OTP kainos, gamybos kiekių ir
rinkos pasidalijimo, sudarant draudžiamą susitarimą dalyvavo beveik visi atitinkamoje
rinkoje veikiantys ūkio subjektai, susitarimai riboja konkurenciją pagal tikslą, vien šių
susitarimų sudarymas daro žalą konkurencijos procesui, atitinkama geografinė rinka
yra nacionalinė, apimanti visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
Reglamento Nr. 1/2003 preambulės 2 punkte nurodyta, kad skiriant baudas, Komisijai
suteikti platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra laikantis Reglamente Nr. 1/2003 nustatytų
ribų. Teisėjų kolegijos vertinimu, panaši diskrecijos teisė suteikta ir nacionalinei konkurencijos priežiūros institucijai, t. y. Konkurencijos tarybai, be kita ko, vertinant ir tai, kad
ji turi teisę taikyti SESV 101 straipsnio (EB sutarties ex 81 str.) nuostatas. Įvertinusi Nuta382
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rime nurodytus motyvus, susijusius su pažeidimo pavojingumu, teisėjų kolegija sutinka,
kad bauda už pažeidimo pavojingumą galėjo sudaryti 5 proc. nagrinėjamų ūkio subjektų
bendrųjų metinių pajamų 2009 m. Tai nėra akivaizdžiai neprotingas ir neproporcingas
baudos dydis, atsižvelgiant, be kita ko, į tai, kad buvo sudaryti itin žalingi susitarimai. Todėl šiuo požiūriu Konkurencijos taryba, teisėjų kolegijos nuomone, teisingai laikėsi teisės
aktuose nustatytų baudos už pažeidimo pavojingumą nustatymo ribų.
Baudos nustatymo taisyklių 4 punkte numatyta, kad jeigu pažeidimas truko ilgiau
kaip metus, baudos už pažeidimo trukmę dydis sudaro iki 10 proc. baudos už pažeidimo
pavojingumą dydžio už kiekvienus pažeidimo metus. Iš Nutarimo matyti, kad Konkurencijos taryba baudą padidino iki 5 proc. už kiekvienus pažeidimo metus, atsižvelgusi į
kiekvieno ūkio subjekto veiksmų, sudarančių nustatyto pažeidimo sudėtį, trukmę. Toks
baudos dydžio už pažeidimo trukmę vertinimas, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat
laikytinas pagrįstu.
Pagal Baudos nustatymo taisyklių 5 punktą, bauda atitinkamai mažinama arba didinama iki 50 proc., atsižvelgiant į ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias
aplinkybes. Asociacijų ir jų narių atžvilgiu Konkurencijos taryba jokių atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatė. Tuo tarpu subjektų atsakomybę lengvinančia aplinkybe
laikyta tai, kad pažeidimą sudarantis elgesys buvo nulemtas valdžios institucijų veiksmų.
Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalis leidžia atsakomybę lengvinančia aplinkybe
laikyti tai, kad pažeidimą sudarantis elgesys buvo nulemtas valdžios institucijų veiksmų.
Atsižvelgiant į tai, kad, kaip nustatyta šioje byloje, asociacijų ir jų narių antikonkurencinis elgesys buvo toleruojamas, tam tikra prasme ir skatinamas viešojo administravimo
subjekto – VLK, kas galėjo sudaryti prielaidas asociacijų ir ūkio subjektų suklaidinimui
dėl elgesio teisėtumo, ši lengvinanti aplinkybė nustatyta pagrįstai. Tačiau baudos sumažinimas 20 proc. šiuo pagrindu, atsižvelgiant į teisingumo ir protingumo principus, taip pat
valstybės vaidmenį visais aspektais (taip pat ir dėl bazinių kainų nustatymo metodikos
nepatvirtinimo), teisėjų kolegijos vertinimu, yra nepakankamas asociacijų ir ūkio subjektų atsakomybės šiuo požiūriu palengvinimas. Atsižvelgdama į tai bei siekdama teisingų ir
proporcingų pažeidimui nuobaudų, teisėjų kolegija sprendžia, kad būtų pagrįsta visiems
apeliantams šioje byloje sumažinti paskirtas baudas po 5 proc.
Pareiškėjai (ūkio subjektai), tam tikra apimtimi ginčydami Konkurencijos tarybos
paskirtas baudas, teigia, kad Konkurencijos taryba turėjo atsižvelgti į įmonių vaidmens
menkumą susitarime bei susitarimo nevykdymą, kaip atsakomybę lengvinančias aplinkybes arba dėl to apskritai neskirti tokios sankcijos, kaip bauda. Be to, pareiškėjų (ūkio
subjektų) manymu, Konkurencijos taryba nepakankamai individualizavo atskirų ūkio
subjektų elgesį padarant teisės pažeidimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiame procesiniame sprendime jau konstatuota, jog nustatytame konkurencijos teisės pažeidime dalyvavo visi pareiškėjai (ūkio subjektai), todėl kai kurių pareiškėjų nedalyvavimas konkrečiuose asociacijų ar VLK posėdžiuose bei komercinis nesuinteresuotumas priimtais
sprendimais, sudariusiais pažeidimo sudėtį, šiuo atveju nesudaro pagrindo švelninti
atsakomybės. Kodėl Konkurencijos taryba, skirdama sankcijas, turėjo atsižvelgti į VšĮ
,,Vilties žiedas“ teisinį statusą, pareiškėjai nepaaiškina.
Pareiškėjų (ūkio subjektų) vaidmens menkumas, teisėjų kolegijos nuomone, negali
būti siejamas su ta aplinkybe, kad SAM ir VLK, kaip nurodoma apeliaciniame skunde,
buvo pagrindiniai OTP kompensavimo sistemos organizatoriai ir iniciatoriai. Tai, kad
ūkio subjektai buvo pasyvūs sistemos dalyviai (kas pagal bylos duomenis neatitinka
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faktinės situacijos) ir tiesiog pakluso VLK įsakymams bei nustatytai tvarkai, nereiškia jų
pasyvaus vaidmens darant šioje byloje konstatuotą pažeidimą, kas ir turėtų būti vertinama siekiant pritaikyti šią atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Be to, tai, kad VLK skatino ūkio subjektus elgtis antikonkurenciškai, Nutarime ir šiame sprendime jau įvertinta
sumažinant baudas visiems pareiškėjams (ūkio subjektams). Atkreiptinas dėmesys, kad
baudos mažinimo požiūriu turi būti nustatytos tokios išskirtinės ar specifinės aplinkybės, susijusios su ūkio subjekto pasyvumu ar kitaip pasireiškusia nedidele įtaka pažeidimo padarymui, kurios, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo principus, konkrečios
situacijos aplinkybes, pakankamai aiškiai liudytų, kad bauda turėtų būti dar labiau sumažinta. Tokių aplinkybių šiuo atveju teisėjų kolegija nenustatė.
Dėl susitarimo nevykdymo bauda gali būti sumažinta tiems ūkio subjektams, kurie
pateikia pakankamus įrodymus, patvirtinančius, kad jie iš esmės nevykdė sudaryto draudžiamo susitarimo, t. y. sąmoningai nukrypo nuo susitarimo ir turėdami visas galimybes,
jo nerealizavo. Sprendžiant dėl šios lengvinančios aplinkybės taikymo, turi būti matomi
aiškūs ūkio subjekto veiksmai rinkoje, kurie patvirtintų, kad buvo nukrypta nuo draudžiamo susitarimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011). Įrodinėjimo pareiga šiuo atveju tenka
ūkio subjektui, teigiančiam, jog jis iš esmės neįgyvendino draudžiamo susitarimo sąlygų –
neįgyvendino konkurenciją ribojančių veiksmų. Teisėjų kolegija šiuo atveju nenustatė, kad
pareiškėjai (ūkio subjektai) būtų pateikę į bylą įrodymus ar nurodę faktines aplinkybes,
kurios galėtų lemti galimybę taikyti aptariamą atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Kitų
aplinkybių, sudarančių pagrindą švelninti atsakomybę, teisėjų kolegija taip pat nemato.
Skirti kitą Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje numatytą sankciją nei bauda ar
skirti simbolinę baudą teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos atveju neturi teisinio pagrindo.
Byloje nustatyta, kad buvo padarytas šiurkštus konkurencijos teisės pažeidimas, atlikti itin
konkurencijai žalingi veiksmai, kurie, teisėjų kolegijos vertimu, tik išimtiniais atvejais gali
nesukelti tokių teisinių pasekmių, kaip baudos paskyrimas.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi, atsakomybę lengvinančia aplinkybe gali būti pripažinta ir labai sunki ūkio subjekto finansinė padėtis. Tačiau labai sunki finansinė padėtis lengvinančia aplinkybe pripažįstama gali būti
tik išimtiniais atvejais, remiantis objektyviais įrodymais, kad baudos skyrimas sukels
nepataisomą pavojų įmonei. Ūkio subjektų pateikti duomenys: apyvartinių lėšų likutis konkrečią dieną, bendra informacija apie įmonių turimus įsipareigojimus (kuriuos
turi prisiėmusios iš esmės visos Lietuvoje veikiančios įmonės), neįrodo labai sunkios
nagrinėjamų įmonių finansinės padėties, atsižvelgiant ir į tai, kad pateikti duomenys
rodo, kad šių įmonių veikla 2010 m. buvo pelninga. Taigi šiuo atveju nėra tenkinamos
aptariamos aplinkybės taikymo sąlygos.
Pareiškėjai (ūkio subjektai) taip pat nesutinka, kad baudos galėjo būti skaičiuojamos nuo bendrųjų pajamų 2009 m., kadangi, jų manymu, su pažeidimu yra susijusios
tik pajamos iš kompensuojamų OTP gamybos (nuo kurių ir turėjo būti skaičiuojama
bauda). Kaip minėta, Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog už
draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad baudos dydis
pagal esamą teisinį reguliavimą yra siejamas su procentine atitinkamo ūkio subjekto
bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais išraiška, baudos dydis nėra siejamas su pajamomis, gautomis darant pažeidimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio
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teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-686/2006, Administracinių teismų praktika, Nr. 9, 2007, p. 107–137, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008,
Administracinė jurisprudencija, Nr. 16, 2008, p. 176–203). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, jog Konkurencijos taryba privalėjo skirtinų baudų dydžius skaičiuoti ne nuo
bendrųjų metinių pajamų. Tai, kad Konkurencijos taryba dalies ūkio subjektų atžvilgiu
baudos dydį už pavojingumą apskaičiavo ne nuo bendrųjų metinių pajamų, o nuo pajamų, susijusių su OTP gamyba ir prekyba, gautų 2009 m., kaip matyti iš Nutarimo argumentacijos, lėmė protingumo bei teisingumo principų taikymas. Konkurencijos taryba
pagrįstai atsižvelgė į tai, kad OTP gamyba ir prekyba nebuvo pagrindinė VšĮ Vilniaus
universiteto vaikų ligoninės bei VšĮ ,,Vilties žiedas“ veikla, ir dėl šios priežasties vertino,
kad baudos dydis už pažeidimo pavojingumą sudaro 15 proc. nuo pajamų, susijusių su
OTP gamyba ir prekyba. Šios teisėtai įgyvendintos diskrecijos dalimi, teisėjų kolegijos
nuomone, buvo ir tai, kad Konkurencijos taryba pajamas, susijusias su pažeidimu, laikė
ne pajamas, gautas tik iš kompensuojamų OTP gamybos ir prekybos, o iš visų pajamų,
gautų pagaminus ir pardavus OTP (ne tik kompensuojamas OTP). Tokia Konkurencijos
tarybos pasirinkta su pažeidimu susijusių pajamų samprata, teisėjų kolegijos manymu,
yra pagrįsta, atsižvelgiant, be kita ko, į tai, kad nustatyti konkurencijos teisės pažeidimai,
galimai sukurdami pernelyg didelį skaidrumą konkurencijoje tarp kainų, galėjo paveikti
ne tik kompensuojamų OTP, bet ir apskritai OTP rinką. Kitiems pareiškėjams (ūkio subjektams) skaičiuoti baudą nuo su pažeidimu susijusių pajamų nagrinėjamu atveju nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Kaip matyti iš pačių pareiškėjų (ūkio subjektų)
nurodytų duomenų, beveik absoliučios jų daugumos pajamos, gautos iš kompensuojamų OTP gamybos ir pardavimo, sudaro daugiau nei 60 proc. bendrųjų metinių pajamų
(pvz., UAB ,,Ortopagalba“ – 87,77 proc., UAB ,,Ortopedijos centras“ – 85 proc., UAB
,,Ortopedijos projektai“ – 97,35 proc., UAB ,,Ortobatas“ – 92 proc.), jau nevertinant tų
pajamų, kurios gautos iš nekompensuojamų OTP gamybos ir prekybos rinkos.
Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad, priešingai nei teigia pareiškėjai (ūkio subjektai), Konkurencijos taryba nėra įpareigota griežtai vadovautis Pagal Reglamento Nr.
1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairėmis, kuriose numatyta, kad siekdama nustatyti bazinį skirtinos baudos dydį, Europos Komisija remsis tiesiogiai ar netiesiogiai su pažeidimu susijusių įmonės prekių ar paslaugų pardavimo verte
(minėtų gairių 13 p.). Be to, pažymėtina, kad šių gairių 37 punkte nurodyta, jog tam tikros
bylos ypatumai ar būtinybė siekti atgrasomojo poveikio konkrečioje byloje gali pateisinti
Komisijos nukrypimą nuo gairėse nurodytų metodų ir apribojimų. Taigi iš esmės Europos
Komisijai skaičiuojant baudą, leidžiama atsižvelgti tiek į bendrą ūkio subjekto apyvartą,
tiek į apyvartą iš atitinkamos rinkos. Nuo 2012 m. sausio 27 d. įsigaliojo Baudų, skiriamų
už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos
aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64. Šio nutarimo 2.1
punkte nustatyta, kad minėtas aprašas taikomas tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 32 straipsnį proceso šalims apie Konkurencijos tarybos
įgaliotų pareigūnų išvadas dėl konkurenciją ribojančių veiksmų raštu pranešama nuo šio
nutarimo įsigaliojimo dienos. Todėl vertinant ginčo Nutarimu paskirtų baudų pagrįstumą, šiuo metu galiojančiu teisiniu reguliavimu neturėtų būti vadovaujamasi. Tai, kad nuo
2011 m. gegužės 3 d. įsigaliojusioje Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 6 punkto
redakcijoje numatyta, kad skiriamos ūkio subjektams baudos diferencijuojamos atsižvel385
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giant, be kita ko, į ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu,
pardavimų vertę, nereiškia, kad bendras baudos dydžio nustatymo principas – baudos
iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais principas (kuris, beje,
nustatytas ir 2011 m. balandžio 21 d. bei šiuo metu galiojančioje Konkurencijos įstatymo
redakcijose) – nagrinėjamu atveju negalėjo būti taikomas.
Pareiškėjai (ūkio subjektai) taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į patikslintas ūkio subjektų pajamas, t. y. į faktiškai iš VLK gautas pajamas ir į kai kurioms įmonėms (UAB ,,Ortobatas“, AB ,,Ortopedijos technika“)
anuliuotus užsakymus. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės nesudaro pagrindo
sumažinti pareiškėjams (ūkio subjektams) Nutarimu paskirtų baudų, kadangi byloje
nėra duomenų, kad kompensacijos už pagamintas OTP apskritai nebus (kad ir vėliau)
sumokėtos arba užmokestis už pagamintas OTP nebus gautas iš jas tiesiogiai įsigijusių
asmenų, o skaičiuoti atitinkamoje rinkoje veikiančių ūkio subjektų bendrąsias pajamas
pagal skirtingus principus reikštų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimą (žr. pagal analogiją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės
27 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-294/2011). Pažymėtina, kad teismas
tokiose bylose vertina Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumą pagal jo priėmimo
metu buvusias faktines aplinkybes ir tik išimtiniais atvejais gali atsižvelgti į po nutarimo
priėmimo susiklosčiusią situaciją, ne abstrakčių, o konkrečių ir įtikinamų įrodymų pagrindu rodančią, kad teisingumo ir protingumo principai reikalauja perskaičiuoti baudą
dėl sumažėjusių pajamų. Šiuo atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje esantys duomenys nepagrindžia tų sąlygų, kurioms esant būtų galimas toks išimtinis vertinimas.
Kiek tai susiję su dar neapmokėtomis OTP, pritartina Konkurencijos tarybos nuomonei,
kad vertinant tai, jog kompensacijas už pagamintas OTP įmonės iš VLK gaus vėliau,
sumažinus baudą, įmonės nepagrįstai išvengtų pakankamai atgrasančių sankcijų už jų
padarytus pažeidimus.
ORPTA buvo pagrįstai pripažinta savarankiška susitarimo dalyve (tiesiogiai dalyvavo nustatytame pažeidime), todėl baudos paskyrimas šiam subjektui negali reikšti
pareiškėjų – ortopedijos įmonių – nubaudimo du kartus. Už ūkio subjektų asociacijų
sprendimus gali būti baudžiamos tiek pačios asociacijos, tiek ir joms priklausantys ūkio
subjektai (ESTT sprendimas byloje Nr. 246/88, Belasco prieš Europos Komisiją). Nagrinėjamu atveju nėra požymių, kad ORPTA, atsižvelgiant į itin aktyvų jos vaidmenį ir
atskirus veiksmus, neprisidėjo prie susitarimo sudarymo.
Siekdama įgyvendinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus ir dėl to
šioje byloje pasisakydama dėl ūkio subjektams (apeliantams) skirtinų baudų, teisėjų kolegija sprendžia, kad galutinės šiuo procesiniu sprendimu 5 proc. sumažintos baudos
yra tokios:
UAB ,,Idemus“ – 235 600 Lt (du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai
litų);
UAB ,,Ortopagalba“ – 50 730 Lt (penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai trisdešimt litų);
UAB ,,Ortopedijos centras“ – 215 365 Lt (du šimtai penkiolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt penki litai);
UAB ,,Ortopedijos klinika“ – 183 825 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt penki litai);
UAB ,,Ortopedijos projektai“ – 158 555 Lt (vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni
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tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt penki litai);
AB ,,Ortopedijos technika“ – 1 562 275 Lt (vienas milijonas penki šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt penki litai);
A. Astrausko firma ,,Pirmas žingsnis“ – 324 615 Lt (trys šimtai dvidešimt keturi
tūkstančiai šeši šimtai penkiolika litų);
VšĮ ,,Vilties žiedas“ – 11 210 Lt (vienuolika tūkstančių du šimtai dešimt litų);
UAB ,,Ortobatas“ – 53 770 Lt (penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt litų);
Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacija – 950 Lt (devyni šimtai penkiasdešimt litų).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 140 straipsniu
1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos apeliacinį skundą
atmesti.
UAB ,,Idemus“, UAB ,,Ortopagalba“, UAB ,,Ortopedijos centras“, UAB ,,Ortopedijos
klinika“, UAB ,,Ortopedijos projektai“, AB ,,Ortopedijos technika“, A. Astrausko firmos
,,Pirmas žingsnis“, VšĮ ,,Vilties žiedas“, UAB ,,Ortobatas“, Ortopedijos ir reabilitacijos
paslaugų teikėjų asociacijos apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimą pakeisti.
Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2011 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 2S-2
,,Dėl ūkio subjektų, užsiimančių ortopedinių techninių priemonių gamyba ir prekyba, ir
jų asociacijų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams ir dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiksmų atitikties Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ rezoliucinės dalies 4
punktu UAB ,,Idemus“ paskirtą baudą sumažinti iki 235 600 Lt (dviejų šimtų trisdešimt
penkių tūkstančių šešių šimtų litų), UAB ,,Ortopagalba“ paskirtą baudą sumažinti iki
50 730 Lt (penkiasdešimt tūkstančių septynių šimtų trisdešimt litų), UAB ,,Ortopedijos
centras“ paskirtą baudą sumažinti iki 215 365 Lt (dviejų šimtų penkiolikos tūkstančių
trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), UAB ,,Ortopedijos klinika“ paskirtą baudą sumažinti iki 183 825 Lt (vieno šimto aštuoniasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt penkių litų), UAB ,,Ortopedijos projektai“ paskirtą baudą sumažinti iki 158 555
Lt (vieno šimto penkiasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt penkių
litų), AB ,,Ortopedijos technika“ paskirtą baudą sumažinti iki 1 562 275 Lt (vieno milijono penkių šimtų šešiasdešimt dviejų tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt penkių
litų), A. Astrausko firmai ,,Pirmas žingsnis“ paskirtą baudą sumažinti iki 324 615 Lt (trijų šimtų dvidešimt keturių tūkstančių šešių šimtų penkiolikos litų), VšĮ ,,Vilties žiedas“
paskirtą baudą sumažinti iki 11 210 Lt (vienuolikos tūkstančių dviejų šimtų dešimt litų),
UAB ,,Ortobatas“ paskirtą baudą sumažinti iki 53 770 Lt (penkiasdešimt trijų tūkstančių
septynių šimtų septyniasdešimt litų), Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijai paskirtą baudą sumažinti iki 950 Lt (devynių šimtų penkiasdešimt litų).
Nutartis neskundžiama.
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2.3. Dėl mokesčių teisinių santykių
2.3.1. Dėl apmokestinamojo asmens teisės į sumokėto pridėtinės vertės mokesčio
atskaitą
Teisės į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) atskaitą ribojimas gali būti teisėtas ir
pagrįstas tuomet, jei atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, nustatoma viena iš trijų alternatyvių aplinkybių – apmokestinamojo asmens sukčiavimas, apmokestinamojo asmens piktnaudžiavimas arba apmokestinamojo asmens dalyvavimas tokiame sukčiavime, tai yra
žinojimas ar turėjimas žinoti, kad įsigydamas prekes jis dalyvauja į kito asmens sukčiavimą
PVM įtrauktame sandoryje. Taigi teisės į atskaitą ribojimas galimas ir tuomet, kai mokesčių mokėtojas dalyvauja kito asmens sukčiavime, nepaisant to, ar jis pats gauna neteisėtą
mokestinę naudą, ar ne. Asmens piktnaudžiavimas, sukčiavimas arba dalyvavimas tokiame sukčiavime gali būti konstatuotas tik objektyviai įvertinus realų nagrinėjamų sandorių
pobūdį, jų prasmę, turinį ir paskirtį, sudarymo priežastis ir ekonominį kontekstą, teisinius,
ekonominius, asmeninius sandoriuose dalyvaujančių subjektų ryšius. Vien tik ta aplinkybė,
kad turtą įsigijo su bankrutuojančia įmone tam tikrais ryšiais susijusi įmonė negali reikšti,
kad šiuo sandoriu buvo siekta sukčiauti ar piktnaudžiauti PVM. Be to, aktualūs teisės aktai nenumato galimybės riboti apmokestinamojo asmens teisę į PVM atskaitą ar perkelti
mokestinę prievolę naujai įsteigtai įmonei vien dėl pirmiau įsteigtos įmonės nemokumo.
Tam tikrų, ypač teisės normoms iš esmės neprieštaraujančių ryšių tarp bankrutuojančios ir
naujai įsteigtos įmonės egzistavimas minėtos išvados automatiškai nepaneigia.
Administracinė byla Nr. A575‑1686/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01015-2011-4
Procesinio sprendimo kategorija 9.3.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. balandžio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Dalios Višinskienės,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei I. K.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NK Statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos skundą pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „NK Statyba“ dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo panaikinimo
(trečiasis suinteresuotas asmuo – Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija).
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Kauno AVMI), atlikusi
uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „NK statyba“ (toliau – ir pareiškėjas)
mokėtino pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) apskaičiavimo bei sumokėjimo
patikrinimą už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2009 m. kovo 30 d., 2010 m. rugpjūčio 30 d. surašė patikrinimo aktą Nr. AU16-33 (toliau – ir Patikrinimo aktas), kuriuo
papildomai pareiškėjui apskaičiavo 54 505 Lt PVM ir 7 645 PVM delspinigių (Mokestinė byla, I t., b. l. 26–35).
Patikrinimo akte nustatyta, kad pareiškėjas, iš UAB „Swedbank lizingas“ (buvusio
UAB „Hansa lizingas“) įsigijęs ilgalaikį turtą (krovininius automobilius) (toliau – ir Ilgalaikis turtas), kurį prieš tai iš minėtos lizingo bendrovės buvo įsigijusi su pareiškėju
susijusi bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB) „Šimtas aukštų“,
žinojo ar galėjo žinoti, jog BUAB „Šimtas aukštų“ turto pardavimo PVM į biudžetą nesumokės, todėl vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVMĮ) 58
ir 64 straipsnio 9 dalimi, pareiškėjas prarado teisę į 54 505 Lt PVM atskaitą.
Kauno AVMI 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. (04)-K3-283 (toliau – ir Kauno
AVMI Sprendimas) patvirtino Patikrinimo aktą bei šiuo aktu pareiškėjui apskaičiuotą
mokestinę nepriemoką, taip pat skyrė 5 451 Lt PVM mokesčio baudą (Mokestinė byla,
I t., l. 16–23).
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI, atsakovas) 2011 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 69-12 (toliau – ir VMI
Sprendimas) patvirtino Kauno AVMI Sprendimą (Mokestinė byla, I t., b. l. 8–10).
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija) 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. S-77(7-36/2011) (toliau – ir Komisijos
Sprendimas) VMI Sprendimą panaikino (b. l. 8–17). Komisija nurodė, kad:
1. Mokesčių administratorius neanalizavo įvykusio sandorio tarp BUAB „Šimtas
aukštų“ ir UAB „Swedbank lizingas“ (t. y. pareiškėjo sąžiningumo šio sandorio atžvilgiu), nors pasisakydamas dėl pareiškėjo sąžiningumo vertino pareiškėjo įsigyto ilgalaikio turto visą apyvartos grandinę. Nagrinėjamu atveju tiesioginis pareiškėjo kontrahentas buvo UAB „Swedbank lizingas“, kuris pareiškėjui perleido krovininius automobilius
bei į biudžetą sumokėjo pardavimo PVM, todėl tokiu atveju pareiškėjo sąžiningumo
klausimas negali būti keliamas.
2. Tais atvejais, kai kontrahentas dėl finansinio neišgalėjimo, nesant jo veiksmuose
sukčiavimo, nesumoka į biudžetą PVM, asmens teisė į PVM atskaitą yra nepaneigiama.
Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BUAB „Šimtas aukštų“ dėl nemokumo buvo iškelta
bankroto byla.
3. Mokesčių administratorius neįrodė, kad pareiškėjas nagrinėjamais sandoriais
(BUAB „Šimtas aukštų“ – UAB „Swedbank lizingas“ – Pareiškėjas) įgijo mokestinį pranašumą ir jo pagrindinis tikslas buvo mokestinio pranašumo įgijimas: 1) kad pareiškėjas iš lizingo bendrovės įsigijęs krovininius automobilius, kuriais anksčiau naudojosi
su juo susijusi BUAB „Šimtas aukštų“, šių automobilių nenaudojo ar neketino naudoti
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savo apmokestinamoje veikloje; 2) kad pareiškėjas įsteigtas neteisėtais tikslais ar turėjo
ketinimų sukčiauti ir nemokėti PVM, o BUAB „Šimtas aukštų“ buvo tyčia privesta prie
bankroto.
II.
Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Komisijos Sprendimą ir palikti
galioti VMI Sprendimą (b. l. 1–7).
Atsakovas paaiškino, kad nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. UAB „Swedbank lizingas“ vardu pareiškėjui buvo išrašytos 7 PVM sąskaitos faktūros. Pareiškėjas
pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras apskaitė Ilgalaikio turto įsigijimą 2009 m. vasario
18 d. lizingo sutartimis iš UAB „Swedbank lizingas“ už 315 911 Lt (60 023 Lt PVM). Pagal 2009 m. vasario 18 d. lizingo sutartis pareiškėjo iš UAB „Swedbank lizingas“ įsigytu
Ilgalaikiu turtu anksčiau naudojosi BUAB „Šimtas aukštų“.
UAB „Swedbank lizingas“ lizingo sutartis su BUAB „Šimtas aukštų“ dėl nevykdomų
finansinių įsipareigojimų 2008 m. gruodžio 8 d. nutraukė ir išrašė kreditines PVM sąskaitas faktūras. BUAB „Šimtas aukštų“ pateiktoje PVM deklaracijoje už 2009 m. vasario
mėnesį patikslino PVM atskaitą 54 505 Lt pagal UAB „Swedbank lizingas“ išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras, tačiau į biudžetą šio mokesčio nesumokėjo.
Kauno apygardos teismas UAB „Šimtas aukštų“ 2008 m. spalio 27 d. nutartimi iškėlė
bankroto bylą (nutartis įsiteisėjo 2008 m. lapkričio 7 d.).
BUAB „Šimtas aukštų“ vienintelis akcininkas ir šios bendrovės direktorius buvo E.
K. Taip pat šioje bendrovėje dirbo jo brolis M. K., M. K. žmona L. K. bei V. L.
Tuo tarpu pareiškėjas įregistruotas 2008 m. gegužės 26 d. adresu (duomenys neskelbtini). Pareiškėjo įregistruotas įstatinis kapitalas – 10 000 Lt, jį sudaro 100 vardinių
paprastųjų akcijų po 100 Lt, priklausančių fiziniams asmenims – 46 proc. nuo 2009 m.
vasario 22 d. priklausė L. K. (nuo 2008 m. rugpjūčio 25 d. iki 2009 m. vasario 21 d. ši dalis
priklausė L. K., BUAB „Šimtas aukštų“ vienintelio akcininko E. K. žmonai), 27 proc. – V.
L., 27 proc. – M. K. Atsakovo duomenimis, pirmuoju darbuotoju (direktoriumi) pas pareiškėją nuo 2008 m. gegužės 29 d. įdarbintas V. L., kuris tą pačią dieną atleistas iš UAB
„Šimtas aukštų“. Kiti pareiškėjo akcininkai perėjo dirbti iš UAB „Šimtas aukštų“ vėliau.
Atsakovo duomenimis UAB „Šimtas aukštų“ 2008 m. sausio – lapkričio mėn. vidutiniškai dirbo 34 darbuotojai, iš kurių 23, nutraukę darbo sutartis, nuo kitos dienos arba per
mėnesį įsidarbino pas pareiškėją. Iki bankroto bylos iškėlimo iš UAB „Šimtas aukštų“
buvo atleisti visi darbuotojai, išskyrus direktorių ir vyr. buhalterę.
Atsakovas nustatė, kad BUAB „Šimtas aukštų“ vienintelis akcininkas ir direktorius
E. K. nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. iki 2010 m. gegužės 20 d. deklaravo gyvenamąją vietą
(duomenys neskelbtini). Pareiškėjo akcijų dalininkas ir direktorius V. L. nuo 2005 m. vasario 7 d. deklaravo gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini), o pareiškėjo akcijų dalininkė
ir vyr. buhalterė L. K. bei jos sutuoktinis M. K. nuo 2008 m. rugsėjo 9 d. – (duomenys
neskelbtini). Atsakovo vertinimu, minėti asmenys yra susiję ir gyvena kaimynystėje.
Atsakovas taip pat nustatė, kad pareiškėjas analogišką veiklą kaip BUAB „Šimtas aukštų“ pradėjo vykdyti patalpose, kurios nuosavybės teise priklausė BUAB „Šimtas aukštų“.
Be to, laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 11 d. iki 2010 m. kovo 22 d. BUAB „Šimtas
aukštų“ iš pareiškėjo įsigijo paslaugų už 224 917,43 Lt, o pareiškėjui pardavė paslaugų
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už 269 068,78 Lt. Pagal 2008 m. rugsėjo 19 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį
su UAB „Kauno tarptautinis upių uostas“ pareiškėjas perėmė UAB „Šimtas aukštų“ 24
238,25 Lt įsiskolinimą. Iš viso 2008 m. gruodžio 1 d. UAB „Šimtas aukštų“ įsiskolinimas
pareiškėjui sudarė 133 110,31 Lt.
Pareiškėjas pagal 2008 m. birželio 2 d. sudarytą sutartį nuomoja sandėliavimo bei
administracines patalpas iš UAB „Šimtas aukštų“.
Centrinis mokesčių administratorius taip pat nustatė, kad tiek BUAB „Šimtas aukštų“, tiek pareiškėjo internetinė svetainė yra ta pati – (duomenys neskelbtini). Taip pat pareiškėjas nurodo, jog jo pagrindinė specializacija – trinkelių klojimo darbai, analogiška
kaip ir BUAB „Šimtas aukštų“.
Atsakovas sprendė, kad tuo metu, kai UAB „Šimtas aukštų“ susiklostė sunki finansinė situacija, dėl ko nebuvo laiku vykdomos mokestinės prievolės valstybei, susiję asmenys 2008 m. balandžio 25 d. įsteigė pareiškėją, į kurį iš UAB „Šimtas aukštų“ jau nuo
2008 m. gegužės 29 d. perėjo V. L. Pareiškėją registruojant PVM mokėtoju, jis pateikė
2008 m. birželio 11 d. išrašytą BUAB „Šimtas aukštų“ PVM sąskaitą faktūrą (duomenys
neskelbtini), pagal kurią minėta bendrovė pareiškėjui pardavė įrangą bei priemones darbams atlikti, taip pat pateikė ir 2008 m. gegužės 29 d. statybos subrangos sutartį, sudarytą tarp pareiškėjo ir BUAB „Šimtas aukštų“ dėl vidaus apdailos darbų, fasado medinių
lentelių apdailos bei šiltinimo įrengimo darbų.
Atsakovo manymu, pareiškėjas, įsigydamas Ilgalaikį turtą, kurį anksčiau naudojo
susijusi įmonė (BUAB „Šimtas aukštų“), ir į atskaitą įtraukdamas pirkimo PVM, žinojo,
jog šis mokestis sandorių grandinėje: BUAB „Šimtas aukštų“ – UAB „Swedbank lizingas“
– pareiškėjas, į biudžetą sumokėtas nebus, t. y. elgėsi nesąžiningai. Atsakovas pažymėjo,
kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų ir nenurodė jokių aplinkybių, kurių pagrindu
būtų galima teigti, kad sandoriuose su BUAB „Šimtas aukštų“ buvo sąžiningas ir sandoriai buvo sudaryti siekiant ekonominio tikslo.
Atsakovas pažymėjo, kad Komisija neteisingai interpretavo Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVMĮ) 58 straipsnį, nes, Komisijos nuomone, mokesčių administratoriaus požiūris, apsiribojant vien sąžiningumo nustatymu
ir atitinkamu įrodinėjimu yra per siauras. Atsakovas nurodė, kad norint paneigti teisę į
PVM atskaitą, pakanka konstatuoti, kad į PVM atskaitą pretenduojantis subjektas buvo
nesąžiningas, tai yra žinojo arba turėjo galimybę žinoti, kad jo kontrahentas nesumokės
pardavimo PVM. Atsakovas nurodė, kad Komisija skundžiamame sprendime rėmėsi
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ETT, Teisingumo Teismas) sprendimu byloje Halifax ir kt. (C-255/02) ir manė, kad norint paneigti pareiškėjo teisę į PVM
atskaitą, sandorius būtina tirti piktnaudžiavimo draudimo aspektu. Atsakovo nuomone,
faktinė nagrinėjamu ginčo situacija visiškai skirtinga nei minėtoje byloje. Be to, tiek Teisingumo Teismas, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, skiria dvi sąvokas
– „nesąžiningumas“ ir „piktnaudžiavimas“. Piktnaudžiavimą institutas nuo nesąžiningumo instituto skiriasi tuo, kad esant piktnaudžiavimui, sandoriai sudaromi ne įprastinėje
komercinėje veikloje, bet dėl vienintelio tikslo – įgyti naudą piktnaudžiaujant. Dėl šių
priežasčių, piktnaudžiavimas įrodinėjamas tik tuomet, kai sandoriai sudaromi ne įprastinėje komercinėje veikloje. Kai nekyla abejonių, kad atliekami realūs, ekonominiais ar
kitokiais tikslais pagrįsti sandoriai, yra įrodinėjamas asmens nesąžiningumas.
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „NK statyba“ atsiliepime į atsakovo skundą (b.
l. 24–41) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka bei prašė juos atmesti.
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Pareiškėjas paaiškino, kad ginčo turtą įsigijo iš UAB „Swedbank lizingas“, o mokestinė prievolė buvo pažeista sandorių, kuriuose jis nedalyvavo, grandyje. Pagal Teisingumo Teismo išaiškinimą bylose Axel Kittel prieš Belgijos valstybę (C-439/04) ir Belgijos
valstybė prieš Recolta Recycling SPRL (C-440/04) sandoriai, kuriais nesiekiama sukčiauti,
sudaro apmokestinamąjį įvykį, jeigu jie priskiriami mokesčių mokėtojui, kurio teisei
atskaityti mokesčius negali turėti įtakos tai, kad jis, to nežinodamas, yra neteisėtos prekybos grandinės dalis, be to, bendra PVM sistema neleidžia atimti teisės pasinaudoti
atskaita iš asmens, kuris sąžiningai įgyja prekes, nežinodamas apie pardavėjo sukčiavimą. Kadangi ūkinės operacijas buvo realios, UAB „Swedbank lizingas“ pardavimo PVM
sumokėjo, todėl, pareiškėjo teisė į pirkimo PVM tapo absoliučia. Pareiškėjo nuomone,
jo veikimas apskritai neturėjo įtakos BUAB „Šimtas aukštų“ mokestinės prievolės atsiradimui, taip pat neturėjo įtakos UAB „Swedbank lizingas“ ir BUAB „Šimtas aukštų“
bankroto administratoriaus valiai veikti taip, kad atsirastų mokestinė prievolė. Pareiškėjo tvirtinimu, atsakovas neįrodė, kad BUAB „Šimtas aukštų“ ir „Swedbank lizingas“
piktnaudžiavo / sukčiavo PVM ir pareiškėjas apie tai žinojo ir / ar galėjo žinoti.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
atsiliepime į atsakovo skundą nurodė, kad palaiko skundo reikalavimus, o savo poziciją
iš esmės parėmė analogiškais motyvais kaip ir atsakovas (b. l. 49–50).
III.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 1 d. sprendimu atsakovo
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą
tenkino – panaikino Komisijos Sprendimą ir paliko galioti VMI Sprendimą.
Išanalizavęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (2007 m. birželio 15 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A14-606/2007, 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-963/2009, 2010 m. vasario 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-230/2010) praktiką, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tiek piktnaudžiavimas teise į PVM atskaitą, tiek mokesčių mokėtojo nesąžiningumas, PVMĮ 58
straipsnio 1 dalies taikymo prasme sukuria tas pačias teisines pasekmes, t. y. tiek vienu,
tiek kitu atveju teisė į PVM atskaitą neįgyjama. Todėl, teismo vertinimu, sprendžiant
ginčą, būtina įvertinti visas aplinkybes, susijusias su mokėtinu PVM dėl pareiškėjo Ilgalaikio turto įsigijimo, bei įvertinti, ar pareiškėjas gali būti pripažįstamas sąžiningas
PVMĮ 58 straipsnio 1 dalies taikymo prasme.
Išanalizavęs faktines bylos aplinkybes, teismas sutiko su VMI Sprendime pateiktu faktinių aplinkybių vertinimu, jog pareiškėjas, sudarydamas su UAB „Swedbank lizingas“ lizingo sutartis dėl Ilgalaikio turto įsigijimo, neabejotinai žinojo UAB „Šimtas
aukštų“ finansinę padėtį, t. y. tai, jog BUAB „Šimtas aukštų“ yra nemoki ir į biudžetą
pardavimo PVM nesumokės. Pareiškėjas pripažintas nesąžiningu.
IV.
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „NK Statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą ir
palikti galioti Komisijos Sprendimą (b. l. 78–90).
Pareiškėjas remiasi atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui pateiktais
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argumentais bei Komisijos Sprendime pateiktais motyvais. Pareiškėjas papildomai nurodo, kad atsakovas nepateikė argumentų dėl skirtingo įstatymo ar kito teisės akto interpretavimo, todėl neturėjo teisės kreiptis į teismą MAĮ 159 straipsnio 2 dalies prasme.
Pareiškėjas nurodo, kad norint paneigti mokesčių mokėtojo teisę į PVM atskaitą, mokesčių administratoriui kyla pareiga įrodyti mokesčių mokėtojo sutarties partnerio veiklos neteisėtumą, susijusį su konkrečia ūkine operacija (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2004 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1355/2004). Pareiškėjo manymu, šių aplinkybių atsakovas neįrodė. Pareiškėjas pažymi,
kad atsakovas taip pat neįrodė, jog UAB „Swedbank lizingas“ ar BUAB „Šimtas aukštų“
piktnaudžiavo/sukčiavo PVM ir pareiškėjas žinojo arba galėjo apie tai žinoti. Pareiškėjo
manymu, nagrinėjamoje byloje turėtų būti spręstinas klausimas dėl UAB „Swedbank
lizingas“ sąžiningumo, kadangi būtent jis sudarė sutartį su BUAB „Šimtas aukštų“.
Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad piktnaudžiavimas mokesčių įstatymais gali būti
nustatytas tik tada, kai mokestinio pranašumo įgijimas buvo pagrindinis ūkinėmis operacijomis siekiamas tikslas. Pareiškėjo manymu, aplinkybių dėl piktnaudžiavimo mokesčių įstatymais nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Pareiškėjas nurodo, kad teismas
nepagrįstai konstatavo, jog vien faktas, kad pareiškėjas ir BUAB „Šimtas aukštų“ yra
susiję per jų dalyvius negali būti vertintinas kaip pakankamas pagrindas konstatuoti,
jog pareiškėjas buvo nesąžiningas ir žinojo, kad BUAB „Šimtas aukštų“ pardavimo PVM
į biudžetą nesumokės. Pareiškėjas ginčo turtą įsigijo iš UAB „Swedbank lizingas“, o mokestinė prievolė buvo pažeista sandorių, kuriuose jis nedalyvavo, grandyje, todėl pareiškėjo sąžiningumo klausimas nagrinėjamu atveju apskritai negali būti keliamas.
Atsakovas VMI atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b.
l. 95–97).
Atsakovas remiasi tais pačiais argumentais kaip ir skunde pirmosios instancijos
teismui bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendime
išdėstytais motyvais. Atsakovas papildomai pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo nustatinėti, ar sudaromais sandoriais buvo piktnaudžiaujama, kadangi byloje
nekyla ginčo dėl to, jog pareiškėjas realiai įsigijo turtą, tačiau tokiu atveju būtina nustatyti, ar pareiškėjas, atlikdamas ūkines operacijas, buvo sąžiningas. Atsakovas mano, kad
vadovaujantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, laikytina, jog pareiškėjas
buvo nesąžiningas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

V.

Nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl 1) centrinio mokesčių administratoriaus teisės apskųsti Komisijos Sprendimą ir dėl 2) pareiškėjo teisės į PVM atskaitą už
įsigytą Ilgalaikį turtą iš UAB „Swedbank lizingas“.
VI.
Byloje yra aktualūs du to paties Ilgalaikio turto tiekimai: pirmasis – tarp UAB
„Swedbank lizingas“ ir UAB „Šimtas aukštų“, ir antrasis – tarp UAB „Swedbank lizingas“
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ir pareiškėjo. Nustatyta, kad UAB „Šimtas aukštų“ iš UAB „Swedbank lizingas“ įsigijo Ilgalaikį turtą, kuriuo naudojosi nuo 2005 m. sausio 6 d. iki 2009 m. vasario 9 d. Dėl BUAB
„Šimtas aukštų“ nevykdomų įsipareigojimų UAB „Swedbank lizingas“ lizingo sutartis
vienašališkai nutraukė. Kadangi tokiu būdu pasikeitė Ilgalaikio turto tiekimo atlygis,
UAB „Swedbank lizingas“ 2009 m. vasario 9 d. dėl sugrąžinto turto išrašė kreditines
sąskaitas faktūras ir patikslino pardavimo PVM. Tuo tarpu BUAB „Šimtas aukštų“ pagal
šias patikslintas PVM sąskaitas faktūras PVM deklaracijoje už 2009 m. vasario mėnesį
patikslino PVM atskaitą 54 505 Lt (ją sumažino), tačiau šios sumos į biudžetą nesumokėjo. 2009 m. vasario 18 d. pagal lizingo sutartis su UAB „Swedbank lizingas“ tą patį
Ilgalaikį turtą įsigijo pareiškėjas už 315 911 Lt ir įtraukė 60 023 Lt PVM į 2009 m. kovo
mėnesio PVM atskaitą.
Mokesčių administratorius pareiškėjui papildomai priskaičiavo 54 505 Lt PVM,
nepripažindamas pareiškėjo teisės į PVM atskaitą už pareiškėjo iš UAB „Swedbank
lizingas“ įsigytą Ilgalaikį turtą. Šią išvadą mokesčių administratorius padarė nustatęs,
jog pareiškėjas buvo nesąžiningas, tai yra žinojo ar turėjo galimybę žinoti, jog ankstesnėje įsigyto turto apyvartos grandinėje (tarp UAB „Šimtas aukštų“ ir UAB „Swedbank
lizingas“) UAB „Šimtas aukštų“ nesumokės PVM. Mokesčių administratorius poziciją
lėmė šių aplinkybių visetas: 1) bankrutuojančios įmonės akcininko giminės, kurie taip
pat buvo bankrutuojančios įmonės darbuotojais, tapo pareiškėjo akcininkais; 2) dalis
bankrutuojančios įmonės darbuotojų perėjo dirbti pas pareiškėją; 3) bankrutuojančios
įmonės akcininkas ir pareiškėjo akcininkai gyveno kaimynystėje; 4) pareiškėjas vykdė
analogišką veiklą kaip ir bankrutuojanti įmonė; 5) pareiškėjas savo veiklą pradėjo vykdyti patalpose, kurios nuosavybės teise priklausė bankrutuojančiai įmonei; 6) pareiškėjas nuomojosi sandėliavimo bei administracines patalpas iš bankrutuojančios įmonės;
7) pareiškėjas ir bankrutuojanti įmonė viena kitai pardavė paslaugas; 8) pareiškėjas pagal reikalavimo perleidimo sutartį su UAB „Kauno tarptautinis upių uostas“ perėmė
bankrutuojančios įmonės įsiskolinimą; 9) pareiškėjas ir bankrutuojanti įmonė turėjo
tą pačią internetinę svetainę; 10) bankrutuojanti įmonė pareiškėjui pardavė įrangą bei
priemones darbams atlikti.
Komisija nesutiko su mokesčių administratoriaus išvada, kadangi, jos vertinimu,
mokesčių mokėtojo nesąžiningumas teisės į PVM atskaitą kontekste yra svarbus tik tuomet, kai nustatomas piktnaudžiavimas. Komisija sprendė, jog mokesčių administratorius
šiuo atveju neįrodė piktnaudžiavimo fakto, t. y. pareiškėjas atliktais sandoriais neįgijo
mokestinio pranašumo, kuris buvo pagrindinis šių sandorių tikslas. Pirmosios instancijos teismas paneigė šį Komisijos vertinimą, konstatuodamas, jog tiek piktnaudžiavimas
teise į PVM atskaitą, tiek mokesčių mokėtojo nesąžiningumas, PVMĮ 58 straipsnio 1
dalies taikymo prasme sukuria tas pačias teisines pasekmes – panaikina teisę į PVM
atskaitą. Įvertinęs faktinių aplinkybių visumą, pirmosios instancijos teismas konstatavo,
jog pareiškėjas, įgydamas teisę į PVM atskaitą buvo nesąžiningas, t. y. neabejotinai žinodamas tikrąją BUAB „Šimtas aukštų“ finansinę padėtį (pastaroji yra nemoki), sudarytomis Ilgalaikio turto įsigijimo operacijomis įgijo teisę į PVM atskaitą, kai tuo pačiu metu
BUAB „Šimtas aukštų“ mokėtino PVM skola biudžetui padidėjo.
VII.
Pagal analizuojamu klausimu aktualią Mokesčių administravimo įstatymo 159
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straipsnio 2 dalį, apskųsti Komisijos sprendimą dėl mokestinio ginčo taip pat turi teisę
centrinis mokesčių administratorius, tačiau tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio
ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš šios teisės normos matyti, kad centriniam
mokesčių administratoriui inicijuoti teisminį ginčą yra leista tik vieninteliu atveju, kai
kyla ginčas dėl procesinės ar materialinės teisės normos taikymo, t. y. kai skirtingai teisės normą aiškina bei pritaiko centrinis mokesčių administratorius ir Komisija. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalies nuostatas, yra konstatuota, kad skirtinga įstatymo (teisės
akto) interpretacija Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalies taikymo prasme reiškia šioje normoje nurodytų subjektų (Komisijos ir centrinio mokesčių
administratoriaus) skirtingą požiūrį į įstatymo (teisės akto) taikymo aplinkybes, kuris
gali pasireikšti skirtingu šių (įstatyme nurodytų) aplinkybių įvertinimu ir, atitinkamai,
skirtingu požiūriu į būtinumą laikytis ar nesilaikyti konkrečioje situacijoje įstatymo
(teisės akto) nustatyto elgesio modelio (šiuo aspektu žr. pvz., 2008 m. vasario 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-163/2008, 2005 m. vasario 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A11‑180/2005, 2004 m. lapkričio 24 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A8‑972/2004 ir kt.).
Nagrinėjamu atveju yra kilęs ginčas dėl skirtingo PVMĮ (58 str.) aiškinimo, tai yra
dėl teisės į PVM atskaitą ribojimo sąlygų. Tai akivaizdžiai rodo, jog Komisija ir centrinis mokesčių administratorius išreiškė skirtingą požiūrį į įstatymo taikymo aplinkybes.
Todėl pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai, kad atsakovas nepateikė
argumentų dėl skirtingo teisės aktų interpretavimo, yra nepagrįsti.
VIII.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad analizuojamoje byloje esminis ginčas kilo
dėl to, ar mokesčių administratorius turi teisinį pagrindą riboti pareiškėjo teisę į PVM
atskaitą už Ilgalaikio turto tiekimą dėl to, kad jis buvo nesąžiningas, tai yra žinojo ar
turėjo galimybę žinoti, jog su juo tam tikrais ryšiais susijusi bankrutuojanti bendrovė už
ankstesnį to paties Ilgalaikio turto tiekimą PVM į biudžetą nesumokės. Atsižvelgiant į
šio ginčo objektą, nagrinėjamu atveju yra aktuali teisės į PVM atskaitą reikšmė bendrojoje PVM sistemoje bei jos teisėto ribojimo sąlygos.
Vadovaujantis PVMĮ 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 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 tokiai šio
PVM mokėtojo veiklai kaip PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų
teikimui. Ši teisės norma iš principo įgyvendina 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir Direktyva
2006/112/EB) 168 straipsnyje įtvirtintą apmokestinamojo asmens teisę į PVM atskaitą.
Taigi, teisė į PVM atskaitą yra bendrosios PVM sistemos, kuri reglamentuojama Europos Sąjungos teisės inter alia Direktyvos 2006/112/EB nuostatomis, dalis. Atsižvelgiant
į tai ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, šioje
byloje yra aktuali Teisingumo Teismo praktika, susijusi su teise į PVM atskaitą, ypač jos
ribojimo sąlygomis.
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Iš nuoseklios Teisingumo Teismo praktikos išplaukia, kad teisė į PVM atskaitą,
kaip sudedamoji PVM sistemos dalis, yra pagrindinis bendrajai PVM sistemai būdingas
principas ir iš esmės negali būti ribojama. Ji įgyvendinama nedelsiant visų mokesčių,
taikomų pirkimo ūkinėms operacijoms, atžvilgiu. Atskaitos sistema siekiama visiškai atleisti verslininką nuo vykdant bet kokią ekonominę veiklą mokėtino ar sumokėto PVM
naštos. Todėl bendra PVM sistema užtikrina bet kokios ekonominės veiklos apmokestinimo neutralumą, neatsižvelgiant į jos tikslą ar rezultatą, su sąlyga, kad pati ši veikla iš
principo būtų apmokestinama PVM (šiais aspektais žr. pvz., 2012 m. vasario 16 d. sprendimą byloje Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA prieš Fazenda Pública, C-25/11,
36 p., 2006 m. vasario 21 d. sprendimą byloje Halifax ir kt., C-255/02, 78, 83 p., 2006 m.
liepos 6 d. sprendimą sujungtose bylose Axel Kittel prieš Belgijos valstybę ir Belgijos valstybė prieš Recolta Recycling SPRL, C-439/04 ir C-440/04, 47, 48 p. ir kt.).
Vadinasi, atsižvelgiant į teisės į PVM atskaitos esmę ir paskirtį, jos ribojimas galimas tik išimtiniais atvejais. Remiantis nuoseklia Teisingumo Teismo praktika, teisė į
PVM atskaitą gali būti ribojama, jei yra nustatomas sukčiavimas arba piktnaudžiavimas
Europos Sąjungos teise. Aiškindamas galimybę riboti apmokestinamojo asmens teisę į
PVM atskaitą dėl sukčiavimo arba piktnaudžiavimo, Teisingumo Teismas savo praktikoje suformulavo šias esmines teisės taisykles:
1) „<...> apmokestinamieji asmenys negali piktnaudžiaudami arba sukčiaudami
remtis Bendrijos teisės aktais <...>“ (žr. pvz., jau minėto sprendimo Halifax ir kt. 68 p.,
2005 m. kovo 3 d. sprendimą byloje Fini H prieš Skatteministeriet, C-32/03, 32 p., ir kt.).
2) „<...> įgyta teisė į PVM atskaitą išlieka, tik jei nėra sukčiavimo ar piktnaudžiavimo aplinkybių ir išskyrus galimus patikslinimus pagal Šeštosios direktyvos 20 straipsnio
sąlygas“ (žr. pvz., jau minėto sprendimo byloje Halifax ir kt. 84 p., jau minėto sprendimo
byloje Fini H 34 p.).
3) „<...> Šeštoji direktyva turi būti aiškinama taip, jog ji draudžia apmokestinamojo
asmens teisę atskaityti perkant sumokėtą pridėtinės vertės mokestį, jei sandoriai, kuriais
grindžiama ši teisė, sudaryti piktnaudžiaujant. Kad būtų pripažintas piktnaudžiavimas,
reikalaujama, pirma, kad nagrinėjamais sandoriais, neatsižvelgiant į formalų atitinkamų
Šeštosios direktyvos ir šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančių nacionalinės teisės
aktų nuostatose numatytų sąlygų taikymą, būtų įgyjamas mokestinis pranašumas, kurio
suteikimas pažeistų šiomis nuostatomis siekiamą tikslą. Antra, objektyvių požymių visuma taip pat turi patvirtinti, kad nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas“ (žr. pvz., jau minėto sprendimo Halifax ir kt. 85, 86 p.).
4) „Apmokestinamojo asmens, atliekančio tokius sandorius, teisei atskaityti sumokėtą pirkimo PVM neturėtų daryti įtakos aplinkybė, kad tiekimų grandinėje, kurioje yra
jo sandoriai, šiam apmokestinamajam asmeniui nežinant ar negalint žinoti, ankstesnis ar
vėlesnis nei jo atliktasis sandoris yra susijęs su sukčiavimu“ (žr. 2006 m. sausio 12 d. sprendimą byloje Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd ir Bond House Systems Ltd prieš Commissioners of Customs & Excise, sujungtos bylos C-354/03, C-355/03 ir C-484/03, 52 p.).
5) „<...> apmokestinamasis asmuo, kuris žinojo arba turėjo žinoti, kad įsigydamas
prekes jis dalyvavo į sukčiavimą PVM įtrauktame sandoryje, Šeštosios direktyvos tikslais turi būti laikomas kaip šiame sukčiavime dalyvaujantis asmuo, nepaisant to, ar perparduodamas šias prekes jis gauna naudos, ar ne. Taip yra todėl, kad tokioje situacijoje
apmokestinamasis asmuo padeda sukčiavimo organizatoriams ir tampa jų bendrininku“ (žr. minėto sprendimo byloje Kittel 56, 57 p.).
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6) „Nacionalinis teismas turi atsisakyti leisti naudotis teise į atskaitą jei, atsižvelgus
į objektyvias aplinkybes, įrodoma, kad apmokestinamasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, jog įsigydamas prekes jis dalyvavo į sukčiavimą PVM įtrauktame sandoryje, netgi
jeigu nagrinėjamas sandoris atitinka objektyvius kriterijus, kuriais grindžiamos apmokestinamojo asmens, veikiančio kaip tokio, atliekamo prekių tiekimo ir ekonominės veiklos sąvokos“ (žr. minėto sprendimo byloje Kittel 59 p.).
Taigi, apibendrindama Teisingumo Teismo praktiką bei joje suformuluotas taisykles, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog teisės į atskaitą ribojimas gali būti teisėtas ir pagrįstas tuomet, jei atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, nustatoma viena iš trijų
alternatyvių aplinkybių – apmokestinamojo asmens sukčiavimas, apmokestinamojo
asmens piktnaudžiavimas arba apmokestinamojo asmens dalyvavimas tokiame sukčiavime, tai yra žinojimas ar turėjimas žinoti, kad įsigydamas prekes jis dalyvauja į kito
asmens sukčiavimą PVM įtrauktame sandoryje.
Pirmiau padaryta išvada paneigia mokesčių administratoriaus ir pirmosios instancijos teismo poziciją, jog teisės į PVM atskaitą ribojimas šioje konkrečioje byloje yra
galimas vien nustačius žinojimą ar turėjimą žinoti, jog ankstesnio sandorio metu PVM
nebus sumokėtas į biudžetą. Šiuo aspektu pastebėtina, kad šioje byloje nėra pagrindo
vadovautis Vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A1 – 355/2004 suformuota taisykle, jog „mokesčių
mokėtojas, įsigydamas prekes ar paslaugas, ir žinodamas ar turėdamas galimybę žinoti,
jog pardavėjas už tokia ūkine operacija sukurtą pridėtinę vertę nesumokės pridėtinės
vertės mokesčio, elgiasi nesąžiningai, todėl toks mokesčių mokėtojas neįgyja teisės į
PVM atskaitą.“ Kaip matyti iš to, kas pasakyta anksčiau, minėto precedento pagrindu
teisei į PVM atskaitą gali būti reikšmingas žinojimas (turėjimas žinoti), kad būtent prekės pardavėjas (o ne kiti asmenys) nesumokės pridėtinės vertės mokesčio. Šioje byloje
nėra duomenų, kad UAB „Swedbank lizingas“, iš kurio įsigytų prekių pirkimo PVM
atskaitymo galimybę siekia paneigti atsakovas, pardavimo PVM iš sandorio su pareiškėju nesumokėjo. Atsižvelgiant į pirmiau paminėtas išvadas, taip pat nesutiktina su Komisijos vertinimu, jog siekiant riboti teisę į PVM atskaitą, privaloma nustatyti būtent
to mokesčių mokėtojo, kuriam ši teisė ribojama, tiesioginį (asmeninį) sukčiavimą arba
piktnaudžiavimą. Išplėstinė teisėjų kolegija akcentuoja, jog teisės į atskaitą ribojimas
galimas ir tuomet, kai mokesčių mokėtojas dalyvauja kito asmens sukčiavime, nepaisant
to, ar jis pats gauna neteisėtą mokestinę naudą, ar ne.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog asmens piktnaudžiavimas, sukčiavimas arba dalyvavimas tokiame sukčiavime gali būti konstatuotas tik objektyviai įvertinus realų nagrinėjamų sandorių pobūdį, jų prasmę, turinį ir paskirtį, sudarymo priežastis
ir ekonominį kontekstą, teisinius, ekonominius, asmeninius sandoriuose dalyvaujančių
subjektų ryšius (šiuo aspektu žr. pvz., jau minėto sprendimo Halifax ir kt. 81 p.)
Objektyviai įvertinus nagrinėjamu atveju nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog
pirmasis – tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Šimtas aukštų“ – Ilgalaikio turto tiekimo sandoris buvo realus ir teisėtas, jokių objektyviai teisei priešingų tikslų, išplėstinės
teisėjų kolegijos manymu, juo nebuvo siekiama. Ilgalaikis turtas pastarosios bendrovės
veikloje buvo realiai naudojamas net ketverius metus. Šis naudojimas buvo nutrauktas
tik dėl UAB „Šimtas aukštų“ iškeltos bankroto bylos, tai yra jos nemokumo inter alia
negalėjimo toliau vykdyti lizingo bendrovės atžvilgiu prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Tačiau įmonės bankrotas yra natūralus ekonominis–teisinis reiškinys, kuris pats
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savaime nėra neteisėtas. Bendrovės bankrotą gali lemti ne tik subjektyvios priežastys
(pvz., jos dalyvių ar vadovų nesąžiningumas, turto iššvaistymas), bet ir objektyvios priežastys (pvz., nepalanki ekonominė padėtis, įmonės kontrahentų prievolių pažeidimas).
Bankrotas leidžia sukurti pasitraukimo iš rinkos procedūras nesėkmingoms įmonėms ir
sudaryti sąlygas jų žmogiškuosius bei finansinius išteklius panaudoti naujoms veikloms.
Nagrinėjamu atveju aktualūs teisės aktai nei laiko, nei ūkinės komercinės veiklos turinio
aspektais neribojo bankrutavusios įmonės akcininkų, vadovų ar darbuotojų teisės po
bendrovės bankroto iš naujo panaudoti savo turimas žinias ir patirtį bei pradėti vykdyti
ūkinę komercinę veiklą, inter alia įsteigti naują ūkinės veiklos subjektą. Įvertinus tai, kas
paminėta pirmiau, darytina išvada, jog šiame Ilgalaikio turto tiekimo etape jokių sukčiavimo ar piktnaudžiavimo aplinkybių, tai yra neteisėtos mokestinės naudos siekimo
nenustatyta. Toliau analizuotinas įvykęs Ilgalaikio turto grąžinimas lizingo bendrovei ir
jo tiekimas pareiškėjui.
Išplėstinė teisėjų kolegija vertina, kad sutartinių finansinių įsipareigojimų nevykdymas lėmė logišką ir teisiškai pagrįstą pasekmę (Civilinio kodekso 6.217 str., 6.574 str.)
– lizingo sutarčių tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir BUAB „Šimtas aukštų“ nutraukimą
bei Ilgalaikio turto grąžinimą. Savo ruožtu vėliau įvykęs kreditinių sąskaitų faktūrų išrašymas ir PVM tikslinimas buvo imperatyvus lizingo sutarčių nutraukimo padarinys,
atliktas vykdant iš PVMĮ išplaukiančias pareigas. Taigi ir šiame etape nėra pagrindo
įžvelgti sukčiavimo ar piktnaudžiavimo PVM sandorio požymių. Vien tik ta aplinkybė,
kad UAB „Šimtas aukštų“ ar su juo susiję asmenys sudarinėjo kitus sandorius, kurie
galbūt pablogino UAB „Šimtas aukštų“ finansinę padėtį, taip pat negali suponuoti, kad
šis konkretus prekių grąžinimo sandoris, objektyviai žiūrint, privalo būti vertinamas
kaip sudarytas siekiant sukčiauti ar piktnaudžiauti PVM. Dėl kitų galbūt BUAB „Šimtas
aukštų“ finansinę padėtį pabloginusių sandorių teisėtumo ar asmenų atsakomybės už
juos gali būti sprendžiama įstatymų nustatyta tvarka (pvz., CK 2.50 str. 3 d., 2.87 str.,
Įmonių bankroto įstatymo 20 str.), bet ne traktuojant aptariamą prekių grąžinimo sandorį kaip sudarytą sukčiaujant ar piktnaudžiaujant PVM.
Dar vėliau įvykęs antrasis – tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir pareiškėjo – to paties
Ilgalaikio turto tiekimo sandoris taip pat buvo visiškai logiška UAB „Swedbank lizingas“ ekonominės veiklos dalis, pagrįsta lizingo davėjo vykdomos ūkinės komercinės
tikslu – kuo greičiau realizuoti turimą turtą ir gauti pelną. Pastebėtina, kad remiantis
Konstitucijos (46 str.) garantuojama ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, sutarčių laisvės
principu (Civilinio kodekso 6.156 str.), ūkio subjektas, užsiimdamas ūkine komercine
veikla, tai yra sudarydamas sandorius, kontrahentus pasirenka bei tarpusavio teises ir
pareigas nustato savo nuožiūra. UAB „Swedbank lizingas“ atliktas pasirinkimas sudaryti
Ilgalaikio turto tiekimo sandorį su pareiškėju nebuvo ribojamas jokiomis teisės aktų
nuostatomis, jis vertintinas kaip normali ir įprasta ūkio subjekto veikla. Be to, akcentuotina, kad įvykdytas Ilgalaikio turto tiekimas buvo realus. Byloje nėra jokių duomenų,
jog pareiškėjas nenaudotų Ilgalaikio turto ar būtų jį įsigijęs kitais nei panaudojimo savo
ūkinėje veikloje tikslais. Vien tik ta aplinkybė, kad aptariamą turtą įsigijo su bankrutuojančia įmone tam tikrais ryšiais susijusi įmonė taip pat negali reikšti, kad šiuo sandoriu
buvo siekta sukčiauti ar piktnaudžiauti PVM.
Taigi, apibendrindama tai, kas paminėta pirmiau, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, jog nagrinėjamu atveju atliktų
sandorių pagrindinis tikslas buvo siekis gauti neteisėtos mokestinės naudos. Visi šioje by398
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loje analizuoti sandoriai buvo pagrįsti ekonomine logika. Vien tik aplinkybė, kad BUAB
„Šimtas aukštų“ dėl nemokumo negali sumokėti tam tikrų PVM sumų, nereiškia, kad
kuris nors iš anksčiau aptartų ginčo prekių tiekimo ir grąžinimo sandorių (ar jų visuma)
buvo sandoris, kuriuo objektyviai buvo siekiama sukčiauti ar piktnaudžiauti. Duomenų,
kad UAB „Swedbank lizingas“ sukčiavo arba piktnaudžiavo taip pat nenustatyta. Tai lemia,
jog sukčiavimas ar piktnaudžiavimas analizuojamu atveju nenustatytas. Nenustačius nei
sukčiavimo, nei piktnaudžiavimo aplinkybių, taip pat darytina išvada, jog nėra pagrindo
svarstyti, ar pareiškėjas dalyvavo tokiame sukčiavime, tai yra žinojo ar turėjo galimybę
žinoti, kad įsigydamas prekes jis dalyvauja į sukčiavimą įtrauktame sandoryje.
Kitų aplinkybių, kurios lemtų mokestinės prievolės atsiradimą pareiškėjui, byloje
nenustatyta. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog aktualūs teisės aktai
nenumato galimybės riboti apmokestinamojo asmens teisę į PVM atskaitą ar perkelti
mokestinę prievolę naujai įsteigtai įmonei vien dėl pirmiau įsteigtos įmonės nemokumo. Tam tikrų, ypač teisės normoms iš esmės neprieštaraujančių ryšių tarp bankrutuojančios ir naujai įsteigtos įmonės egzistavimas minėtos išvados automatiškai nepaneigia. Taip pat atkreiptinas dėmesys į paties atsakovo pastebėjimą, kad PVMĮ nėra
įgyvendintos Direktyvos 2006/112/EB 205 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios solidarios
prievolės sumokėti PVM galimybę, o tiesiogiai jos negali būti taikomos. Taigi, mokesčių administratorius nagrinėjamu atveju neįrodinėjo nei solidarios prievolės sumokėti
PVM galimybės, nei galimybės, pasinaudojus Direktyvos 2006/112/EB 11 straipsnyje
įtvirtinta procedūra, bankrutuojančią įmonę ir naujai įsteigtą įmonę laikyti vienu apmokestinamuoju asmeniu.
Dėl anksčiau išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija konstatuoja, jog mokesčių administratorius neturėjo teisinio pagrindo riboti (paneigti) pareiškėjo teisę į PVM atskaitą,
todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas dėl netinkamo materialinės teisės normų taikymo ir priimamas naujas sprendimas – atsakovo skundas atmetamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo
143 str.). Mokestinių ginčų komisijos sprendimas, kuriuo panaikintas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas, paliekamas galioti. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui
teisines pasekmes sukelia ir vietos mokesčių administratoriaus sprendimas, kuriuo buvo
patvirtintas Patikrinimo aktas (Mokesčių administravimo įstatymo 132 str.), siekiant
ginčą išspręsti iš esmės, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, taip pat
naikinamas Kauno AVMI Sprendimas, kuriuo buvo patvirtintas Patikrinimo aktas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NK Statyba“ apeliacinį skundą tenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą atmesti.
Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. S-77(7-36/2011), kuriuo panaikintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. sausio 19 d. sprendimas
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Nr. 69-12, palikti galioti. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m.
lapkričio 15 d. sprendimą Nr. (04)-K3-283 panaikinti.
Sprendimas neskundžiamas.

2.3.2. Dėl Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties „Dėl
pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo“ 5 straipsnio 1 paragrafe
apibrėžtos nuolatinės buveinės sąvokos aiškinimo
Dėl nuolatinės buveinės Lietuvos Respublikoje, kai dėl užsienio vieneto veiklos arba
jos dalies specifikos jis vykdo trumpalaikę pasikartojančią veiklą arba jos dalį
Iš Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties „Dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo“ (toliau – ir Sutartis) 5 straipsnio 1 paragrafo,
nustatančio, kad šioje Sutartyje sąvoka „nuolatinė buveinė“ reiškia pastovią komercinėsūkinės veiklos vietą, per kurią vykdoma visa įmonės komercinė-ūkinė veikla arba jos dalis,
yra matyti, kad siekiant asmenį pripažinti vykdžiusiu komercinę‑ūkinę veiklą (jos dalį) per
nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, būtinas šių trijų kumuliatyvių, t. y. turinčių egzistuoti kartu, sąlygų buvimas: 1) komercinės‑ūkinės veiklos (jos dalies) vietos buvimas; 2) ši
veiklos vieta turi būti pastovi; 3) asmens komercinė‑ūkinė veikla (jos dalis) turi būti vykdoma per šią pastovią veiklos vietą. Netenkinant bent vienos iš šių sąlygų, asmuo negali būti
pripažintas vykdžiusiu komercinę‑ūkinę veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje
Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme.
Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafe vartojama „veiklos vietos“ sąvoka nėra siejama vien tik
su konkrečiomis patalpomis, įrenginiais ir įrengimais, bet gali apimti ir tam tikrą erdvę, per
kurią vienetas vykdo savo komercinę‑ūkinę veiklą ar jos dalį. Šio paragrafo nuostata „per
kurią vykdo“ savo komercinę‑ūkinę veiklą (ar jos dalį) turi būti suprantama kaip, be kita
ko, apimanti ir vietą, kurioje ta veikla faktiškai vykdoma. Tai, jog Sutartyje nedetalizuojama, kokiu pagrindu (pvz., nuosavybės, nuomos, panaudos ar kt.) ūkio vienetas naudojasi
atitinkama „veiklos vieta“, aiškiai parodo, kad ši aplinkybė (teisės naudotis šia vieta pagrindas) yra nereikšminga sprendžiant klausimą dėl nuolatinės buveinės buvimo pripažinimo.
Be to, norint atitinkamą erdvę pripažinti „veiklos vieta“, joje neprivalo būti vykdoma išimtinai tik užsienio vieneto veikla.
Siekiant pripažinti ūkio vieneto nuolatinės buveinės Susitariančioje Valstybėje buvimą jo
pajamų apmokestinimo tikslais, turi būti nustatyta ne bet kokia jo komercinės ūkinės veiklos vieta, bet tokia vieta, kurioje šio vieneto buvimas būtų pakankamas pripažinti, jog jis
šią veiklą vykdo per šią vietą. Be to, turi būti identifikuota konkreti ūkio vieneto komercinės‑ūkinės veiklos vieta valstybės teritorijoje, sprendžiant klausimą dėl šios vietos pripažinimo nuolatine buveine Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme.
Iš Sutarties nuostatų neišplaukia, jog komercinės‑ūkinės veiklos vieta turi būti griežtai fiksuota geografiniu požiūriu. Atsižvelgiant į komercinės‑ūkinės veiklos pobūdį, tam tikra erdvė (pvz., statybos teritorija, gamykla, pastatas, terminalas), kurios skirtingose dalyse yra
vykdoma veikla, paprastai bus laikoma viena veiklos vieta Sutarties prasme, jei ši teritorija
vykdomos veiklos atžvilgiu sudaro komerciniu ir geografiniu požiūriu nuoseklią visumą.
Sprendžiant klausimą dėl momento, nuo kurio pradedamas skaičiuoti vykdomos veiklos
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terminas, pastebėtina, kad, kaip matyti iš Sutarties 5 straipsnio 1 dalyje pateikiamo nuolatinės buveinės apibrėžimo, veiklos vietos pastovumo sąlyga yra neatsiejamai susijusi su
veiklos vykdymu per šią vietą. Todėl aptariamas veiklos laikotarpis turi būti skaičiuojamas
nuo momento, kada ūkio vienetas pradeda vykdyti savo komercinę‑ūkinę veiklą per vietą,
kuri yra jo dispozicijoje, kaip tai suprantama pagal prieš tai pateiktas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles. Savo ruožtu veiklos vykdymo laikotarpio pabaiga, be kita ko, atsižvelgiant
į minėtame tarptautiniame dokumente pateiktą nuolatinės buveinės apibrėžimą, siejama
su komercinės‑ūkinės veiklos per atitinkamą vietą, kuria disponuoja ūkio vienetas, vykdymo pabaiga.
Iš Užsienio vieneto veiklos nuolatinumo apibrėžimo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 54, 7.2 nuostatos matyti, kad pagal Lietuvos
teisės aktus, trumpalaikė pasikartojanti veikla gali būti laikoma nuolatine tik tada, kai šios
veiklos pasikartojamumas yra nulemtas užsienio vieneto veiklos (jos dalies) specifikos.
Tokia išvada daroma remiantis prezumpcija, kad įstatymų leidėjas nevartoja beprasmių
frazių, todėl aptariamoje nuostatoje esantis žodžių junginys „jei dėl užsienio vieneto veiklos
arba jos dalies specifikos“ turi turėti tam tikrą reikšmę. Be to, pagal Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalį, visi Lietuvos Respublikos mokesčių
teisės aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojo naudai. Negali būti
laikoma nuolatine (minėto Apibrėžimo 7.2 punkto prasme) tokia pasikartojanti trumpalaikė veikla, kurios pasikartojamumą nulemia ne užsienio vieneto veiklos (jos dalies) specifika, bet kitos, pirmiausia atsitiktinio pobūdžio aplinkybės, kurios nėra susijusios su užsienio
vieneto veiklos specifika.
Administracinė byla Nr. A442‑325/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00592-2010-2
Procesinio sprendimo kategorijos: 9.2.2.2; 9.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gegužės 31 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Dainiaus Raižio (pranešėjas), Veslavos Ruskan, Virginijos
Volskienės (kolegijos pirmininkė) ir Vaidos Urmonaitės‑Maculevičienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams N. N., I. Č.,
atsakovo atstovui Kęstučiui Kadonui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 21
d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Buchen UmweltService GmbH
skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimų panaikinimo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2009 m. liepos 17 d. sprendimu dėl
patikrinimo akto tvirtinimo Nr. A6-11 patvirtino nurodymus pareiškėjui sumokėti 547
486 Lt pelno mokesčio, 100 215 Lt pelno mokesčio delspinigių, 39 918 Lt socialinio mokesčio, 7 090 Lt socialinio mokesčio delspinigių ir skyrė jam 164 246 Lt pelno mokesčio
baudą bei 11 975 Lt socialinio mokesčio baudą (I t., b. l. 23–21).
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2009 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 69-300 pavedė Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl 2009 m.
liepos 17 d. sprendimo Nr. A6-11 nurodymų atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti
naują sprendimą (I t., b. l. 21–25)..
Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2010 m. vasario 9 d. sprendimu Nr.
S‑48(7‑420/2009) patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos
2009 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. 69-300 (I t., b. l. 11–17).
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2010 m. vasario 9 d. sprendimą
Nr. S‑48(7‑420/2009) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos
2009 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. 69‑300.
Pareiškėjas nurodė, kad šiuo atveju iš viso negali būti sprendžiamas klausimas dėl jo
apmokestinimo pelno ir socialiniais mokesčiais Lietuvoje, nes jis yra Vokietijos įmonė
ir Lietuvoje veiklos per nuolatinę buveinę nevykdė. Pareiškėjas Lietuvoje neturėjo jokių
patalpų ar vietos savo komercinei veiklai vystyti. Mobili pareiškėjo darbuotojų iš Vokietijos komanda su reikiamais rezervuarų valymo įrenginiais ir priemonėmis atvykdavo
į AB „Mažeikių nafta“ teritoriją, atlikdavo valymo darbus ir išvykdavo atgal. Vienintelė
pareiškėjo veiklos vieta, atitinkanti nuolatinės buveinės kriterijus, yra jo biuras Vokietijoje. Pareiškėjas nurodė, kad mokesčius yra sumokėjęs Vokietijoje, o nurodymai sumokėti mokesčius Lietuvoje reikštų jo dvigubą apmokestinimą.
Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas bendrovėje „Mažeikių nafta“ naudojo įrangos
objektą ir teikė jai su įrangos objektu susijusias remonto ir priežiūros paslaugas. Šias
paslaugas pareiškėjas teikė nuolatos 2005–2007 metais pagal 5 sutartis, kurios susijusios
geografiškai ir komerciškai. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas vykdė veiklą Lietuvoje
per nuolatinę buveinę.
Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu taip pat nesutiko.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės
2010 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. S-48(7-420/2009) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2009 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. 69-300.
Nurodė, kad ginčas šioje byloje kilęs dėl pareiškėjo veiklos, vykdytos Lietuvoje, pri402
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pažinimo veikla per nuolatinę buveinę ir atitinkamo apmokestinimo. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties dėl
pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo (toliau – ir Sutartis) 5 straipsnio
1 dalį, sąvoka „nuolatinė buveinė“ reiškia pastovią komercinės–ūkinės veiklos vietą, per
kurią vykdoma visa įmonės komercinė–ūkinė veikla ar jos dalis. Šį apibrėžimą sudaro
trys būtini elementai: 1) užsienio įmonė kitoje valstybėje turi turėti veiklos vietą, t. y.
patalpas, įrangą ar kitokią vietą, kuri faktiškai yra užsienio įmonės dispozicijoje; 2) ta
veiklos vieta kitoje valstybėje turi būti pastovi (nuolatinė), t. y. fiksuota geografiniu požiūriu ir nuolatinė laiko prasme; 3) užsienio įmonė per tą nuolatinę veiklos vietą turi
vykdyti savo komercinę‑ūkinę veiklą. Teismas nurodė, kad visi pareiškėjo vykdyti darbai,
dėl kurių kyla ginčas, buvo susiję su AB „Mažeikių nafta“ teritorija. Ši veiklos vieta buvo
pastovi, tačiau svarbu nustatyti, ar pareiškėjas šią veiklos vietą turėjo savo dispozicijoje.
Iš surinktų įrodymų matyti, kad valymo darbus Lietuvoje atliko pareiškėjo darbuotojai,
naudodami mobilią valymo įrangą. Reikiama darbuotojų komanda ir valymo įrengimai
kiekvieną kartą būdavo atskirai atvežami iš Vokietijos ir išvežami iškart po to, kai darbai
būdavo atlikti. Laikotarpiais tarp atskirų valymo projektų nei pareiškėjo darbuotojų, nei
įrengimų AB „Mažeikių nafta“ teritorijoje nebūdavo. Pareiškėjas neturėjo savo patalpų
Lietuvoje, savo veiklą vykdė užsakovo AB „Mažeikių nafta“ patalpose, į kurias pareiškėjo darbuotojai patekdavo tik gavę specialius leidimus, o tai reiškia, jog pareiškėjas į
patalpas negalėjo patekti bet kuriuo metu, jose galėjo atlikti tik užsakovo nurodytus
veiksmus. Taigi nors pareiškėjo veiklos vieta Lietuvoje buvo pastovi, tačiau teigti, jog
šią veiklos vietą pareiškėjas turėjo savo dispozicijoje, nėra pagrindo. Teismas nurodė,
kad šiuo atveju svarbiausias yra pareiškėjo veiklos Lietuvoje nuolatinumo įvertinimas.
Pagal Sutarties 3 straipsnio 2 dalį, susitariančiajai valstybei taikant Sutartį, bet kokia
joje neapibrėžta sąvoka, jeigu kontekstas nereikalauja kitaip, turi tokią reikšmę, kokią ji
turi pagal tos valstybės mokesčių, kuriems taikoma Sutartis, įstatymą. Taigi, nagrinėjant
nuolatinumo sąvoką, turi būti remiamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002
m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 54 „Dėl Užsienio vieneto veiklos nuolatinumo apibrėžimo ir
Užsienio vieneto atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijų patvirtinimo“. Šio įsakymu 4 punkte įtvirtinta, kad nuolatine užsienio vieneto veikla
arba jos dalimi yra laikoma užsienio vieneto veikla arba jos dalis Lietuvos Respublikoje,
kuri nėra laikina veikla, t. y. užsienio vieneto veikla Lietuvos Respublikoje vyksta ilgiau
kaip 6 mėnesius ir yra užbaigtas komercinis operacijų ciklas. Teismas nurodė, kad nepaisant to, jog pareiškėjo atlikto darbo pobūdis pagal visas sudarytas sutartis buvo toks
pats, paslaugas pagal atskiras sutartis teikė tie patys asmenys bei sutartys sudarytos atstovaujant tiems patiems asmenims, visų šių sutarčių nejungia vienas bendras projektas.
AB „Mažeikių nafta“ kiekvieną kartą valymo darbams skelbdavo atskirą konkursą. Jeigu
konkursą laimėdavo pareiškėjas, būdavo pasirašoma atskira sutartis. Pareiškėjas nebuvo
nei vienintelis, nei pagrindinis valymo paslaugų teikėjas (ne vieną AB „Mažeikių nafta“
skelbtą konkursą laimėjo kiti asmenys), todėl nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjas turėjo
pagrįstų lūkesčių, kad būtent su juo bus sudarytos naujos sutartys. Todėl pareiškėjo su
AB „Mažeikių nafta“ sudarytos sutartys dėl paslaugų teikimo neturėtų būti laikomos komerciškai susijusiais projektais. Teismas nurodė, kad pareiškėjas su AB „Mažeikių nafta“
2005–2007 metais buvo sudaręs 5 sutartis. Sutarčių galiojimo terminas neturėtų būti
tapatinamas su realiai atliktų darbų laikotarpiais, todėl analizuojant nuolatinumo elementą, svarbu ištirti, kada pareiškėjas faktiškai vykdė darbus. Iš pareiškėjo paaiškinimų
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nustatyta, kad darbų vykdymo laikotarpiai buvo trumpesni nei 6 mėnesiai per metus,
tačiau būtina vertinti darbų pobūdį, jų cikliškumą. Įvertinus bylos aplinkybes, darytina
išvada, kad nors pareiškėjo veikla Lietuvoje atitiko laikinos veiklos požymius, tačiau, remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 54 7.2.
punktu, ji laikytina nuolatine. Teismas nurodė, kad pareiškėjas teikė paslaugas Lietuvoje,
jo veikla pripažintina nuolatine, veiklos vieta Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo
fiksuota geografiniu požiūriu, tačiau pareiškėjas neturėjo veiklos vietos Lietuvoje, todėl
konstatuoti, kad jis turėjo nuolatinę buveinę Lietuvoje Sutarties 5 straipsnio 1 dalies
prasme, nėra pagrindo. Padarius šią išvadą, pareiškėjo skundas tenkintinas ir ginčijami
Mokestinių ginčų komisijos bei atsakovo sprendimai naikintini.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo
skundą atmesti (I t., b. l. 183–185).
Atsakovas nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo 5
straipsniu, Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnyje pateiktu nuolatinės buveinės apibrėžimu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 54 „Dėl
Užsienio vieneto veiklos nuolatinumo apibrėžimo ir Užsienio vieneto atstovo (agento)
statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijų patvirtinimo“ 3 ir 4 punktais,
Europos plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos modelinės konvencijos (kurios modeliu paremta ir Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl
pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo) 5 straipsnio komentaru, siekiant
įvertinti, ar užsienio vienetas veikė per nuolatinę buveinę Lietuvoje, turi būti analizuojama: 1) ar jis turėjo pastovią veiklos vietą Lietuvoje; 2) ar per ją buvo vykdoma užsienio
vieneto veikla ar jos dalis; 3) ar ši veikla gali būti pripažinta nuolatine (pastovia, reguliaria) veikla. Atsakovas nurodo, kad visi pareiškėjo vykdyti ginčo darbai buvo susiję
su AB „Mažeikių nafta“ teritorija, ši veiklos vieta buvo pastovi. Per minėtą pastovią
veiklos vietą pareiškėjas vykdė savo veiklą ar jos dalį. Pareiškėjo vykdyta veikla buvo
nuolatinė, nes, nors dėl kiekvieno užsakymo pareiškėjas derėdavosi atskirai ir darbai dėl
savo specifikos buvo trumpalaikiai, faktiškai panašaus pobūdžio darbai buvo atliekami
reguliariai; vykdyti darbai sudarydavo atskirą užbaigtą komercinį ciklą, kuris pasikartodavo bent 3 metus; atitinkami projektai buvo susiję geografiškai, t. y. buvo vykdomi toje
pačioje geografinėje vietoje. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjas vykdė veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjo
skundą tenkino remdamasis vieninteliu motyvu, jog pareiškėjas neturėjo veiklos vietos
Lietuvoje. Su tokia pozicija negalima sutikti, nes akivaizdu, kad pareiškėjas Lietuvoje
turėjo veiklos vietą, esančią AB „Mažeikių nafta“ naftos perdirbimo gamykloje Juodeikiuose. Sudarytų sutarčių pagrindu pareiškėjas įgijo teisę atlikti tam tikrus veiksmus
(valyti rezervuarus) ir juos faktiškai atliko.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo apeliacinį skundą atmesti.
Pareiškėjas nurodo, kad vadovaujantis Konstitucijos 138 straipsniu, Tarptautinių
sutarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties dėl
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pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo 3 straipsnio 2 dalimi, nagrinėjamu atveju pirmiausia turi būti taikomos Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo
nuostatos, o nacionaliniai teisės aktai taikytini tik tokiu atveju, kai tam tikras klausimas
šioje tarptautinėje sutartyje nėra sureguliuotas ir tik tiek, kiek jie neprieštarauja minėtos
Sutarties nuostatoms. Tuo tarpu atsakovas, dėstydamas savo poziciją, minėtos Sutarties
taikymo prioriteto nesilaiko. Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo
išvengimo 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad sąvoka „nuolatinė buveinė“ reiškia pastovią komercinės‑ūkinės veiklos vietą, per kurią vykdoma visa įmonės komercinė‑ūkinė
veikla arba jos dalis. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis
dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo yra parengta pagal Europos
plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos modelinę konvenciją, kurios pagrindu ir turi
būti aiškinamos Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo išvengimo tarptautinės
sutartys. Taigi Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties dėl
pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo 5 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos
sąvokos „nuolatinė buveinė“ turinys neabejotinai turėtų būti interpretuojamas remiantis Europos plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos modelinės konvencijos komentarais. Tuo tarpu pagal Europos plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos modelinės
konvencijos 5 straipsnio 1 dalies komentarą, ūkio subjektas gali būti pripažintas turinčiu
nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, jeigu yra tenkinamos visos šios sąlygos: 1) įmonė
užsienio valstybėje turi veiklos vietą, t. y. patalpas, įrangą ar kitokią vietą, kuri faktiškai
yra įmonės dispozicijoje; 2) ta veiklos vieta yra pastovi (nuolatinė), t. y. fiksuota geografiniu požiūriu ir nuolatinė laiko prasme; 3) įmonė per tą pastovią (nuolatinę) veiklos
vietą vykdo savo komercinę–ūkinę veiklą. Pareiškėjas nurodo, kad jo Lietuvoje vykdyti
darbai buvo atlikti AB „Mažeikių nafta“ teritorijoje, kuri nebuvo jo dispozicijoje. Atsakovas pastarosios aplinkybės neanalizuoja, nors to ir reikalauja Europos plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos modelinės konvencijos 5 straipsnio 1 dalies komentaras.
Pareiškėjas nurodo, kad jo buvimas AB „Mažeikių nafta“ teritorijoje buvo visiškai nežymus ir trumpalaikis. Net sudėjus visų 4 metų dienas, praleistas dirbant AB „Mažeikių
nafta“ teritorijoje, susidaro vos 95 dienos. Pareiškėjas nebuvo nei vienintelis, nei pagrindinis atitinkamų valymo paslaugų tiekėjas (ne vieną AB „Mažeikių nafta“ skelbtą konkursą laimėjo kiti subjektai). Nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjo veikla sudarė užbaigtą
komercinį operacijų ciklą. Iš komercinio operacijų ciklo Lietuvoje buvo vykdomas tik
vienas etapas (atliekama pati rezervuarų valymo paslauga), o kiti operacijų ciklo etapai
(rinkodara, projektavimo ir tyrinėjimo darbai, pardavimas, apmokėjimas ir kt.) buvo
vykdomi Vokietijoje. Pareiškėjas nurodo, kad jo pelnas, gautas iš Lietuvoje vykdytos
ūkinės‑komercinės veiklos, jau buvo apmokestintas Vokietijoje, todėl nurodant sumokėti atitinkamus mokesčius Lietuvoje, jis būtų apmokestintas antrą kartą. Be to, Telšių
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atliko kitos bendrovei „Mažeikių nafta“ naftos
perdirbimo įrenginių valymo paslaugas teikusios Europos Sąjungoje įsikūrusios įmonės
mokestinį patikrinimą ir 2010 m. vasario 8 d. surašė patikrinimo aktą Nr. (3.10)-PA6.34, kuriame konstatavo, kad nors ši įmonė 2004–2008 metais veikė Lietuvos teritorijoje,
tačiau nuolatinės buveinės nesukūrė, dėl ko mokestinių prievolių jai neatsiranda. Tai
liudija, kad mokesčių administratorius dviejose situacijose laikosi skirtingo analogiškų
faktinių aplinkybių teisinio vertinimo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl pareiškėjo (užsienio vieneto) veiklos, vykdytos Lietuvos Respublikos teritorijoje, pripažinimo veikla per nuolatinę buveinę ir apmokestinimo pelno bei socialiniu mokesčiais.
Šiuo klausimu išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad pareiškėjas yra
Vokietijos Federacinės Respublikos įmonė, todėl šie ginčo mokestiniai teisiniai santykiai patenka į Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties
„Dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo“ (toliau – ir Sutartis), kuriai
pripažįstama viršenybė nacionalinės teisės normų atžvilgiu (Mokesčių administravimo
įstatymo 5 str. 1 d.), reguliavimo sritį (Sutarties 2 str., 3 str. 1 par. f p., 4 str. 1 par., 7 str.
1 par.).
Vadovaujantis Sutarties 7 straipsnio 1 paragrafu, „Susitariančiosios Valstybės įmonės pelnas apmokestinamas tik toje Valstybėje, jeigu įmonė neužsiima komercine-ūkine
veikla kitoje Susitariančiojoje Valstybėje per ten esančią nuolatinę buveinę. Jeigu įmonė
užsiima komercine-ūkine veikla pirmiau minėtu būdu, tai įmonės pelnas gali būti apmokestinamas kitoje Valstybėje, bet tik ta jo dalis, kuri priskiriama tai nuolatinei buveinei“. Šioje nuostatoje minima ir ginčo teisiniams santykiams taikytina „nuolatinės
buveinės“ sąvoka yra apibrėžiama Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafe ir reiškia „pastovią
komercinės-ūkinės veiklos vietą, per kurią vykdoma visa įmonės komercinė-ūkinė veikla arba jos dalis“.
Iš pastarosios nuostatos loginės ir lingvistinės konstrukcijos yra matyti, kad siekiant
asmenį pripažinti vykdžiusiu komercinę‑ūkinę veiklą (jos dalį) per nuolatinę buveinę
Lietuvos Respublikoje, būtinas šių trijų kumuliatyvių, t. y. turinčių egzistuoti kartu, sąlygų buvimas: 1) komercinės‑ūkinės veiklos (jos dalies) vietos buvimas; 2) ši veiklos vieta
turi būti pastovi; 3) asmens komercinė‑ūkinė veikla (jos dalis) turi būti vykdoma per šią
pastovią veiklos vietą. Netenkinant bent vienos iš šių sąlygų, asmuo negali būti pripažintas vykdžiusiu komercinę‑ūkinę veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje
Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme.
V.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas panaikino ginčijamus mokestinį ginčą ne teismo tvarka nagrinėjusių institucijų sprendimus, pripažinęs,
jog nebuvo tenkinama pirmoji iš minėtų sąlygų, t. y. Lietuvoje nebuvo pareiškėjo komercinės‑ūkinės veiklos (jos dalies) vietos. Atsakovas apeliaciniame skunde su šia Vilniaus apygardos administracinio teismo pozicija nesutinka, be kita ko, teigdamas, kad
pareiškėjas Lietuvoje turėjo veiklos vietą, esančią AB „Mažeikių nafta“ naftos perdirbimo gamykloje Juodeikiuose.
Išskyrus Sutarties 5 straipsnio 2 ir 3 paragrafuose pateiktus pavyzdžius, kurie neapima byloje nagrinėjamų teisinių santykių, Sutartyje nėra eksplicitiškai apibrėžiama, kas
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yra laikytina (pripažintina) aptariama komercinės‑ūkinės veiklos vieta.
Šiuo aspektu pirmiausia paminėtina, kad Sutarties 3 straipsnio 2 paragrafas numato, jog „Susitariančiajai Valstybei taikant Sutartį bet kokia joje neapibrėžta sąvoka,
jeigu kontekstas nereikalauja kitaip, turi tokią reikšmę, kokią ji turi pagal tos Valstybės
mokesčių, kuriems taikoma Sutartis, įstatymą“.
Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos nuolatinę buveinę apibrėžė, kaip „užsienio vieneto veiklos Lietuvos Respublikoje išraišką“.
Tiek, kiek tai susiję su pareiškėjo vykdyta aptariama veikla, nacionalinės teisės nuostatos
detalizavo, kad „užsienio vienetas laikomas veikiančiu per nuolatinę buveinę Lietuvos
Respublikos teritorijoje, jeigu jis Lietuvos Respublikoje: nuolat vykdo veiklą <...>“ (Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 14 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X‑259 redakcija), 2
str. 19 d. (2008 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. X-1484 redakcija). Tos pačios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos įtvirtino, kad „nuolatinumo apibrėžimą <...> nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija“. Vykdydamas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. sausio 7 d. nutarime Nr. 6 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą“ nustatytą pavedimą, finansų ministras
2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 54 patvirtino Užsienio vieneto veiklos nuolatinumo
apibrėžimą (toliau – ir Apibrėžimas), apibūdinantį užsienio vienetų veiklos Lietuvos
Respublikoje nuolatinumą, kuris parodytų, ar užsienio vienetai vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą arba jos dalį per nuolatinę buveinę (Apibrėžimo 1 p.).
Tačiau analizuojant Pelno mokesčio įstatyme ir Apibrėžime įtvirtintas ginčo teisiniams santykiams aktualias normas yra matyti, kad nacionalinėje teisėje vartojama
nuolatinės buveinės sąvoka savo turiniu (nuolatinę buveinę apibrėžiančiais požymiais)
skiriasi nuo pateiktos Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafe. Skirtingai nuo šio tarptautinio
dokumento nuostatų, nacionalinė teisė eksplicitiškai nereikalauja pastovios konkrečios
komercinės‑ūkinės veiklos vietos, per kurią būtų vykdoma ši veikla, identifikavimo (buvimo), siekiant užsienio vienetą pripažinti vykdžiusiu apmokestinamąją veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje. Todėl nagrinėjamu atveju, sprendžiant klausimą,
kas yra laikytina komercinės‑ūkinės veiklos vieta Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme, negalima vadovautis nacionalinės teisės nuostatomis. Vadinasi, aptariamos „veiklos
vietos“ sąvokos turinys pirmiausia atskleistinas remiantis pačios Sutarties nuostatomis,
sistemiškai analizuojant 5 straipsnio 1 paragrafą kitų šio tarptautinio dokumento nuostatų kontekste, taip pat taikant kitus teisės aiškinimo ir taikymo metodus.
Pažymėtina, kad ginčo teisiniams santykiams taikoma Sutartis, be kita ko, buvo
paruošta remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – ir
EBPO) ir Jungtinių Tautų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties modeliais bei
EBPO ekspertų pastabomis (Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ratifikavimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas). Savo turiniu Sutarties 5 straipsnis iš esmės
atitinka EBPO Modelinės pajamų ir kapitalo mokesčių konvencijos (angl. Model Tax
Convention on Income and Capital; toliau – ir Modelinė konvencija) 5 straipsnį, kurio
turinys yra atskleidžiamas EBPO parengtame Modelinės konvencijos komentare (šioje byloje aktualus Modelinės konvencijos 5 straipsnio komentaras, kuris toliau tekste
vadinamas Komentaru, išskyrus konkrečiai nurodytus atvejus). Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai
laikomasi pozicijos, jog aiškinant ir taikant nagrinėjamo pobūdžio dvišales dvigubo
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apmokestinimo sutartis, kaip antriniu teisės aiškinimo šaltiniu gali būti remiamasi ir
paminėtais tarptautinių organizacijų dokumentais (pvz., žr. 2011 m. liepos 4 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A556‑1144/2011; 2011 m. lapkričio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438‑2713/2011; 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A575‑3583/2011).
Atskleidžiant aptariamos „veiklos vietos“ sąvokos turinį, pirmiausia atkreiptinas dėmesys, jog Sutarties 5 straipsnio 2 paragrafas numato, kad „sąvoka „nuolatinė buveinė“
pirmiausia apima: a) vadovybės buvimo vietą, b) filialą, c) įstaigą, d) gamyklą, e) dirbtuvę, ir f) kasyklą, naftos ar dujų gręžinį, karjerą arba bet kokią kitą gamtinių išteklių gavybos vietą“. Paminėtina, kad nors nagrinėjamu atveju pareiškėjas Lietuvos Respublikos
teritorijoje nevykdė veiklos nei per vieną iš išvardytų vietų, šioje nuostatoje vartojamas
žodis „pirmiausia“ aiškiai atskleidžia, jog minėtoje normoje nėra pateikiamas baigtinis
sąrašas vietų, kurios laikytinos nuolatine buveine Sutarties prasme. Be to, nagrinėjamu
atveju, kaip teisingai pastebėjo Mokestinių ginčų komisija ir pirmosios instancijos teismas, sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo veiklos pripažinimo vykdyta per nuolatinę
buveinę klausimą, negali būti tiesiogiai remiamasi ir Sutarties 5 straipsnio 3 paragrafu,
nustatančiu, kad „statybos teritorija arba statybos, surinkimo ar įrangos objektas, arba
su tuo susijusi priežiūros veikla tik tada yra nuolatinė buveinė, jeigu egzistuoja ilgiau
kaip devynis mėnesius“. Ginčo teisiniai santykiai nepatenka į šios Sutarties nuostatos reguliavimo sritį. Šiuo aspektu jau pasisakė tiek Mokestinių ginčų komisija, tiek pirmosios
instancijos teismas, todėl jų argumentų apeliacinės instancijos teismas nekartoja. Tačiau
į Sutarties 5 straipsnio 2 ir 3 paragrafus gali būti atsižvelgiama atskleidžiant Sutartyje
naudojamos „veiklos vietos“ ir kitų sąvokų turinį.
Paminėtina ir tai, kad vadovaujantis Sutarties 5 straipsnio 4 paragrafu, „neatsižvelgiant į <..> šio straipsnio [1–3 paragrafų] nuostatas, laikoma, kad sąvoka „nuolatinė
buveinė“ neapima: a) įrangos naudojimo tiktai įmonei priklausantiems gaminiams ar
prekėms sandėliuoti, eksponuoti ar pristatyti, b) įmonei priklausančių gaminių ar prekių atsargų, skirtų tiktai sandėliuoti, eksponuoti ar pristatyti, laikymo, c) įmonei priklausančių gaminių ar prekių atsargų, skirtų tiktai apdoroti kitoje įmonėje, laikymo,
d) pastovios komercinės-ūkinės veiklos vietos, naudojamos tiktai įmonei skirtiems gaminiams ar prekėms įsigyti arba jai skirtai informacijai rinkti, laikymo, e) pastovios
komercinės-ūkinės veiklos vietos, naudojamos tiktai bet kokiai kitai pagalbinio ar paruošiamojo pobūdžio įmonei skirtai veiklai vykdyti, laikymo, f) pastovios komercinėsūkinės veiklos vietos, naudojamos tiktai a) – e) punktuose išvardytos veiklos bet kokiam
deriniui, laikymo su sąlyga, kad visa pastovios komercinės-ūkinės veiklos vietos veikla,
kurią apsprendžia toks derinys, yra pagalbinio ar paruošiamojo pobūdžio“.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, iš pacituotų Sutarties 5 straipsnio nuostatų
yra matyti, kad aptariama „veiklos vietos“ sąvoka nėra siejama vien tik su konkrečiomis
patalpomis, įrenginiais ir įrengimais, bet gali apimti ir tam tikrą erdvę, per kurią (kurioje) vienetas vykdo savo komercinę‑ūkinę veiklą ar jos dalį. Pastebėtina, kad Sutarties 5
straipsnio 1 paragrafo nuostata „per kurią vykdo“ savo komercinę‑ūkinę veiklą (ar jos
dalį) turi būti suprantama kaip, be kita ko, apimanti ir vietą, kurioje ta veikla faktiškai
vykdoma (nagrinėjamu atveju – pareiškėjo vykdyta įrenginių valymo ir susijusi veikla). Tai, jog Sutartyje nedetalizuojama, kokiu pagrindu (pvz., nuosavybės, nuomos, panaudos ar kt.) ūkio vienetas naudojasi atitinkama „veiklos vieta“, aiškiai parodo, kad ši
aplinkybė (teisės naudotis šia vieta pagrindas) yra nereikšminga sprendžiant klausimą
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dėl nuolatinės buveinės buvimo pripažinimo. Be to, norint atitinkamą erdvę pripažinti
„veiklos vieta“, joje neprivalo būti vykdoma išimtinai tik užsienio vieneto veikla. Iš esmės toks Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafe vartojamos „veiklos vietos“ sąvokos aiškinimas yra pateikiamas ir minėto Komentaro 4.1 bei 4.2 paragrafuose.
Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas pareiškėjo verslo vietos, kaip vienos iš
būtinų sąlygų pripažįstant nuolatinės buveinės egzistavimą, nebuvimą kildino iš aplinkybės, jog vieta, kurioje buvo vykdoma ginčo komercinė‑ūkinė veikla (AB „Mažeikių
nafta“ priklausančios patalpos), nebuvo pareiškėjo dispozicijoje.
Šiuo aspektu būtina pažymėti, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo nurodytas veiklos vietos „turėjimo dispozicijoje“ kriterijus nėra eksplicitiškai numatytas
nei Sutartyje, nei Modelinėje konvencijoje, tačiau jis yra akcentuojamas Komentare, numatančiame, jog faktas, kad ūkio vienetas turi dispozicijoje tam tikrą vietą, naudojamą jo
komercinei‑ūkinei veiklai vykdyti, yra pakankamas konstatuoti „verslo vietos“ buvimą
(Komentaro 4.1 par.). Būtina pastebėti, kad skirtingai nei iš esmės vertino pirmosios
instancijos teismas, ši – „turėjimo dispozicijoje“ – teisinė kategorija turi būti vertinama
ir aiškinama ne iš privatinės, bet iš mokesčių (viešosios) teisės kylančių teisinių santykių
kontekste.
Iš tiesų, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, loginė ir lingvistinė Sutarties 5
straipsnio 1 paragrafo nuostatos analizė bei 2–4 šio straipsnio paragrafuose pateikiami
pavyzdžiai aiškiai iliustruoja, jog siekiant pripažinti nuolatinės buveinės Lietuvos Respublikoje egzistavimą, turi būti konstatuotas ne bet koks ūkio vieneto (jo darbuotojų,
įrangos ar pan.) buvimas tam tikroje vietoje, bet aplinkybė, jog šia vieta šis vienetas
naudojasi, t. y. turi dispozicijoje, tiek ir tokia apimtimi, kokia yra pakankama jo komercinei‑ūkinei veiklai (jos daliai) per šią vietą vykdyti. Neturėdamas galimybės naudotis
erdve reikalinga apimtimi, ūkio vienetas akivaizdžiai negalėtų per tokią vietą vykdyti
savo komercinės‑ūkinės veiklos (jos atitinkamos dalies), ir tai savaime neleistų pripažinti nuolatinės buveinės buvimo. Be to, aplinkybė, kad, kaip minėta, taikant Sutarties 5
straipsnio 1 paragrafo nuostatas nėra reikšminga, kokiu formaliu pagrindu ūkio vienetas naudojasi atitinkama erdve savo komercinei‑ūkinei veiklai vykdyti, leidžia daryti ir
išvadą, kad ši erdvė gali būti pripažinta „veiklos vieta“ Sutarties prasme nepriklausomai
nuo to, ar ūkio vienetas turi išskirtines teises į šią vietą, ar ši vieta priklauso ir (ar) ja
naudojasi ir kiti asmenys savo veikloje.
Taigi, kaip nurodoma Komentaro 4.2 paragrafe, vien ūkio subjekto buvimas konkrečioje vietoje savaime nereiškia, kad tokia vieta yra šio subjekto dispozicijoje ir, atitinkamai,
kad šis subjektas turi atitinkamoje valstybėje veiklos vietą. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, veiklos vietos egzistavimui konstatuoti šis subjektas turi turėti pakankamą galimybę naudotis šia vieta, t. y. turėti dispozicijoje, komercinei‑ūkinei veiklai (jos daliai) vykdyti,
nepriklausomai nuo to, kokiu formaliu pagrindu jis šia vieta naudojasi. Tokį Sutarties
nuostatų aiškinimą, kiek tai susiję su konkrečios veiklos vietos buvimo pripažinimu, atspindi ir Komentaro autorių pateikiami pavyzdžiai (Komentaro 4.2–4.5 par.).
VI.
Prieš sprendžiant klausimą dėl pirmiau išdėstytų Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo
aiškinimo ir taikymo taisyklių taikymo šioje administracinėje byloje, būtina paminėti,
kad pagal:
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1) 2005 m. rugpjūčio 26 d. sutartį Nr. 132230 ir jos papildymus (MGK bylos I t.,
b. l. 65–80, 91–93) buvo atlikti rezervuaro Rz-21, esančio Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje Juodeikiuose ir rezervuaro TK-103, esančio Būtingės terminale, valymo darbai.
Šia sutartimi, be kita ko, buvo numatyta, jog užsakovas: suteikia du laikinus biurus pareiškėjo darbuotojams naudotis ir įrangai saugoti (4.1.4 p.); užtikrina nevaržomą patekimą į
rezervuarų pylimus ir kietą dangą įrangai išdėstyti greta rezervuaro (4.1.10 p.);
2) 2006 m. balandžio 19 d. sutartį Nr. 138846 (MGK bylos I t., b. l. 95–106) buvo
atlikti rezervuarų Rz-23 ir Rz-24, esančių Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje Juodeikiuose, šlamo kiekio nustatymo (matavimo) darbai. Šia sutartimi, be kita ko, buvo
skirta teritorija šalia darbų aikštelės (4.1.2 p.), numatytos laikinos patalpos ir statiniai
pareiškėjo naudojimui (5 p.);
3) 2007 m. kovo 19 d. sutartį Nr. 151034 ir jos papildymą (MGK bylos I t., b. l.
108–121, 123) buvo atlikti FCC benzino hidro valymo įrenginio vamzdynų cheminio
valymo darbai Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje Juodeikiuose. Ši sutartis taip pat
numatė laikiną vietą šalia darbų aikštelės, skirtą pareiškėjui (4.1.4 p.);
4) 2007 m. balandžio 2 d. sutartį Nr. 154980 ir jos papildymus (MGK bylos I t., b. l.
126–158) buvo atlikti rezervuarų Rz-23 ir Rz-24, esančių Mažeikių naftos perdirbimo
gamykloje Juodeikiuose, valymo darbai. Pareiškėjo poreikiams skirta vieta ir laikinos
patalpos buvo numatytos šios sutarties 4.1.6 ir 5.1 punktuose;
5) 2007 m. birželio 15 d. standartinį užsakymą Nr. 154686 (MGK bylos I t., b. l. 163)
buvo atlikti šilumokaičių plovimo aikštelės, kuri, kaip matyti iš byloje esančios 2007 m.
birželio 15 d. darbų paskyros Nr. 001 (MGK bylos I t., b. l. 164), buvo Mažeikių naftos
perdirbimo gamykloje Juodeikiuose, cheminio valymo darbai.
Šios faktinės aplinkybės pirmiausia leidžia neabejotinai teigti, kad teikdamas minėtas paslaugas pareiškėjas naudojosi užsakovo patalpomis (jam skirta vieta), kiek tai
buvo būtina jo komercinei‑ūkinei veiklai vykdyti. Kitaip tariant, taikant prieš tai aptartas Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafe vartojamos „veiklos vietos“ sąvokos turinį atskleidžiančias teisės aiškinimo taisykles, nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti, kad
aptariamos veiklos vykdymo metu jo dispozicijoje buvo atitinkami įrenginiai ir susijusios erdvės (skirtos vietos), būtinos minėtomis sutartimis sulygtiems darbams atlikti. Be
to, atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo akte pateiktas teisės aiškinimo ir taikymo
taisykles, pareiškėjo nurodomi jo darbuotojų judėjimo užsakovui priklausančioje teritorijoje apribojimai nesąlygojo galimybės atitinkamoje vietoje atlikti aptariamus darbus
praradimo, t. y. nėra pakankami paneigti šios vietos buvimo pareiškėjo dispozicijoje ir
ginčo veiklos vykdymo per tokią vietą fakto, todėl ši aplinkybė, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pripažintina nereikšminga sprendžiant klausimą dėl
veiklos vietos Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme buvimo fakto.
Vis dėlto nagrinėjamu atveju siekiant identifikuoti konkrečią ginčo komercinės‑ūkinės veiklos vietą, kyla klausimas, ar tokia vieta laikytinas konkretus tarp AB „Mažeikių
naftos“ ir pareiškėjo sutartyse nurodytas įrenginys ir šiose sutartyse nurodyta pareiškėjui
skirta vieta, ar visa teritorija, kurioje šie įrenginiai (skirtos naudoti vietos) buvo. Iš tiesų,
tiek Būtingės terminalas, tiek Mažeikių naftos perdirbimo gamykla kiekvienas atskirai
sudaro po atskirą ūkinės veiklos objektą. Akivaizdu ir tai, kad rezervuarai, vamzdynai
bei šilumokaičio plovimo aikštelė, kuriuose pareiškėjas atliko su AB „Mažeikių nafta“
sulygtus darbus, yra tiesiogiai susiję su minėtais ūkinės veiklos objektais, t. y., buvo neatskiriama jų ir juose vykdomos veiklos dalis. Kita vertus, kaip minėta, pareiškėjas ginčo
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veiklos vykdymo metu turėjo galimybę disponuoti tik tam tikra apibrėžta erdve, būtina
atitinkamai veiklai vykdyti. Be to, kaip matyti iš Sutarties 5 straipsnio 3 paragrafo, savarankiškos komercinės‑ūkinės veiklos vietos yra statybos teritorija ir statybos objektas
(projektas), kas sudaro prielaidas manyti, jog konkrečia veiklos vieta gali būti ne tik
visas ūkinės veiklos objektas ar visa tam tikros gamyklos ar kito statinio teritorija (pvz.,
biurų pastatas, turgus, o nagrinėjamu atveju – Mažeikių naftos perdirbimo gamykla ar
Būtingės terminalas), bet ir šio objekto ar teritorijos atskira dalis. Toks vertinimas atsispindi ir prieš tai minėtuose Komentaro autorių pateiktuose veiklos vietos pripažinimo
esančia ūkio vieneto dispozicijoje pavyzdžiuose (Komentaro 4.2–4.5 par.; taip pat žr.
Komentaro 4 par. pateiktą pavyzdį, jog tokia vieta gali būti pripažinta prekyvietė turguje
ar muitinės sandėlyje skirtas plotas (erdvė) prekėms sandėliuoti).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, jog, kaip matyti iš kartu skaitomų Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo ir 7 straipsnio 1 paragrafo nuostatų, siekiant pripažinti ūkio
vieneto nuolatinės buveinės Susitariančioje Valstybėje buvimą jo pajamų apmokestinimo tikslais, turi būti nustatyta ne bet kokia jo komercinės ūkinės veiklos vieta, bet tokia
vieta, kurioje šio vieneto buvimas būtų pakankamas pripažinti, jog jis šią veiklą vykdo
per šią vietą. Be to, iš šių nuostatų akivaizdu ir tai, jog turi būti identifikuota konkreti
ūkio vieneto komercinės‑ūkinės veiklos vieta valstybės teritorijoje, sprendžiant klausimą
dėl šios vietos pripažinimo nuolatine buveine Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme.
Vadinasi, nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar pareiškėjo vykdytos veiklos vieta buvo
Būtingės terminalas ir Mažeikių naftos perdirbimo gamykla, ar atitinkamos šių objektų dalys (juose esančios konkrečios erdvės). Poreikį konkrečiai identifikuoti pareiškėjo
vykdytos komercinės‑ūkinės veiklos vietą sąlygoja ne tik paminėtas teisės aiškinimas,
bet ir byloje nustatyta faktinė aplinkybė, jog pagal atskirai sudarytas ir atskirais laikotarpiais vykdytas sutartis, pareiškėjas disponavo skirtingomis erdvėmis teikdamas ginčo
paslaugas užsakovui. Todėl aktualia tampa veiklos vietos „pastovumo“ sąlyga.
VII.
Iš Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo loginės ir lingvistinės konstrukcijos, taip pat
šios nuostatos sisteminės analizės kitų šiame tarptautiniame dokumente įtvirtintų nuostatų kontekste aišku, kad joje numatyta veiklos vietos pastovumo sąlyga yra siejama
su dviem viena nuo kitos neatskiriamomis aplinkybėmis: 1) geografiniu veiklos vietos
pastovumu ir 2) komercinės‑ūkinės veiklos vykdymo per šią vietą pastovumu laiko
požiūriu (veikla neturi būti laikina). Tokios pozicijos laikosi ir Komentaro autoriai (žr.
Komentaro 5 ir 6 par.).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad iš Sutarties nuostatų neišplaukia, jog
komercinės‑ūkinės veiklos vieta turi būti griežtai fiksuota geografiniu požiūriu. Priešingai, kaip matyti iš Sutarties 5 straipsnio 2–4 paragrafuose nurodytų (minimų) veiklos
vietos pavyzdžių ir sąlygų tokias vietas (ne)pripažįstant nuolatinėmis buveinėmis, taip
pat Komentaro 5.1 paragrafo, atsižvelgiant į komercinės‑ūkinės veiklos pobūdį, tam tikra erdvė (pvz., statybos teritorija, gamykla, pastatas, nagrinėjamu atveju – terminalas ir
naftos perdirbimo gamykla), kurios skirtingose dalyse yra vykdoma veikla, paprastai bus
laikoma viena veiklos vieta Sutarties prasme, jei ši teritorija vykdomos veiklos atžvilgiu
sudaro komerciniu ir geografiniu požiūriu nuoseklią visumą. Iš tiesų, kaip yra matyti iš
Sutartyje apibrėžiamos „nuolatinės buveinės“ sąvokos turinio, atitinkamos veiklos vie411
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tos, kurią galima geografiškai identifikuoti, pripažinimui tokia buveine esminę reikšmę
turi aplinkybė, jog per tokią vietą yra vykdoma komercinė‑ūkinė veikla ar jos dalis. Tačiau kai veikla vykdoma skirtingose tam tikru būdu apibrėžtos teritorijos dalyse (pvz.,
didelės gamyklos vienoje iš daugelio aikštelių ar įrenginių ir aplink jį), pastovi veiklos
vieta, kaip nuolatinės buveinės sąlyga, akivaizdžiai reikalauja ir pakankamo sąsajumo
ne tik tarp veiklos vietų, bet ir tarp šiose vietose vykdomų veiklų. Akivaizdu, jog nesant
aptariamo sąsajumo tarp tam tikroje geografiškai apibrėžtoje zonoje, tačiau skirtingose
šios zonos vietose vykdomų ūkio vieneto komercinių‑ūkinių veiklų, tokia zona negali būti pripažinta minėta komercinės‑ūkinės veiklos vieta, o kiekviena konkreti vieta,
kuri buvo (yra) šio subjekto dispozicijoje, turi būti vertinama atskirai sprendžiant šios
veiklos vietos pripažinimo nuolatine buveine Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme
klausimą. Toks aiškinimas iš esmės atsispindi ir Komentaro 5.1–5.4 paragrafuose pateiktuose pavyzdžiuose.
Aptariamas sąsajumas negali būti kildinamas vien tik iš komercinės‑ūkinės veiklos
pobūdžio (pvz., įrenginių valymas) (šiuo klausimu, be kita ko, žr. Komentaro 5.2 paragrafe pateikiamą pavyzdį), bet atsižvelgiant į Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafe įtvirtintą
pastovumo reikalavimą, turi būti nustatytos tokios aplinkybės, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog atitinkamos veiklos nėra atsitiktinės, tarp jų (veiklų) egzistuoja pakankamas komercinio pobūdžio ryšys, neleidžiantis šių veiklų vertinti kaip savarankiškų ir
vykdytų turint skirtingus ekonominiu požiūriu tikslus viena kitos atžvilgiu. Toks vertinimas yra tiesiogiai susijęs su konkrečių faktinių aplinkybių analize ir jis (vertinimas)
gali būti atliekamas taikant įvairius kriterijus. Kitaip tariant, kiekvienu konkrečiu atveju
būtina atsižvelgti ir įvertinti visas aplinkybes, kurios yra reikšmingos sprendžiant atitinkamų veiklų sąsajumo klausimą konkrečios komercinės‑ūkinės veiklos vietos identifikavimo tikslais.
VIII.
Aptariamu „pastovumo“ aspektu vertinant byloje susiklosčiusias aplinkybes, pirmiausia pastebėtina, kad sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo vykdytos veiklos vietos
pastovumo, Būtingės terminale buvusi veiklos vieta turi būti vertinama atskirai nuo
buvusių Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje Juodeikiuose. Iš tiesų tarp
šių teritorijų esantis atstumas savaime reiškia geografinio sąsajumo nebuvimą tarp minėtame terminale ir gamykloje buvusių pareiškėjo veiklos vietų Sutarties 5 straipsnio 1
paragrafo prasme. Toks Sutarties nuostatos aiškinimas iš esmės atitinka Komentarą (žr.
Komentaro 5.4 p.). Vadinasi, atskirai turi būti sprendžiama, ar pareiškėjas vykdė pastovią veiklą Būtingės terminale.
Kiek tai susiję su Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje Juodeikiuose pareiškėjo vykdyta veikla, aplinkybė, jog šios gamyklos, t. y. ūkinės veiklos objekto, teritorija
yra apibrėžta (lengvai identifikuojama), sudaro prielaidas gamyklos teritorijoje vykdytų
veiklų konkrečias vietas vertinti kaip geografiškai susijusias. Tačiau sprendžiant minėtą
šioje teritorijoje vykdytų ginčo veiklų sąsajumo klausimą, būtina atsižvelgti į šias byloje
nustatytas faktines aplinkybes:
1) pareiškėjo teigimu, AB „Mažeikių nafta“ kiekvieną kartą valymo ir susijusiems
darbams atlikti organizuodavo atskirą konkursą, kuriame dalyvaudavo ne tik jis, bet ir
kiti ūkio subjektai (kvietimas dalyvauti tokiame konkurse pateikiamas MGK bylos III
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t., b. l. 91–96). Mokesčių administratorius nesurinko ir nepateikė įrodymų, kad sutartys
tarp šios Bendrovės ir pareiškėjo buvo sudaromos ne konkurso būdu (MGK bylos III
t., b. l. 57−60). Byloje taip pat nėra duomenų apie bendros sutarties (plačiąja prasme),
kuri kaip nors komerciškai jungtų ginčo sutartis, buvimą. Formaliu požiūriu aptariamose sutartyse taip pat nėra jokių nuostatų, leidžiančių daryti vienareikšmę išvadą apie
sudarytų sutarčių tarpusavio ryšį. Paminėtina ir tai, kad byloje yra duomenų, jog nuo
2008 m. rugsėjo 11 d. AB „Mažeikių nafta“ sutarčių su pareiškėju nebesudaro (MGK
bylos III t., b. l. 66);
2) byloje nėra jokių duomenų, leidžiančių teigti, kad sudarant atitinkamą sutartį, t.
y. sutarties sudarymo momentu, būtų buvę galima pagrįstai tikėtis, kad bus sudarytos ir
kitos sutartys. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, toks žinojimas turi būti pagrįstas
ne hipotetine galimybe kažkada ateityje vėl sudaryti sutartį, bet atitinkamos sutarties
nuostatomis, kitais su šia sutartimi susijusiais dokumentais (pvz., derybų protokolais ar
pan.) ir (arba) kitomis nustatytomis konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis. Byloje nėra
įrodymų, kad AB „Mažeikių nafta“ ginčui aktualiu laikotarpiu buvo teisiškai įsipareigojusi kviesti pareiškėją teikti atitinkamas paslaugas konkurso ar kitu būdu;
3) kaip minėta ir ką patvirtina byloje surinkti duomenys, konkrečios sutarties vykdymo metu pareiškėjo dispozicijoje buvo tik tam tikra jam skirta erdvė, kuri buvo būtina sutartyje numatytiems darbams atlikti. Šių sutarčių ir jose numatytų darbų vykdymo metu pareiškėjas neturėjo galimybės naudotis kitomis erdvėmis, t. y. jo veiklos
vieta (vieta per kurią pareiškėjas vykdė savo komercinės‑ūkinės veiklos dalį Sutarties
5 straipsnio 1 paragrafo prasme) individualios sutarties vykdymo metu iš esmės buvo
fiksuota konkrečia gamyklos teritorijos vieta;
4) pareiškėjo teigimu, laikotarpiu tarp atskirose sutartyse numatytų darbų vykdymo naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje nebuvo pareiškėjo darbuotojų ir su vykdyta
veikla susijusios jo įrangos. Be to, kaip matyti iš sutarčių nuostatų, atlikus jose (sutartyse)
sulygtus darbus, pareiškėjas turėjo išardyti laikinus statinius, išgabenti jam priklausančias
medžiagas ir palikti teritoriją švarią, saugią ir tinkamą naudoti (MGK bylos I t., b. l. 71, 99,
114, 131). Atsakovas šias aplinkybes galinčių paneigti įrodymų nenurodė ir nepateikė;
5) byloje nėra jokių duomenų, leidžiančių daryti prielaidą apie tai, kad aptariama
pareiškėjo veikla Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje buvo tyčia atitinkamomis sutartimis suskaidyta į atskiras dalis.
Vertinant šias aplinkybes pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatytas taisykles, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju mokesčių
administratoriaus atlikto patikrinimo ir šio mokestinio ginčo nagrinėjimo metu surinkti duomenys neleidžia teigti apie tokį minėtų sutarčių ir jose numatytų darbų, t. y. šiomis
sutartimis sulygtų ir vykdytų veiklų, tarpusavio ryšį, kuris suponuotų išvadą apie šių
veiklų pakankamą sąsajumą, kiek tai susiję su Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo nuostatos taikymu. Kitaip tariant, nors aptartų veiklų vietos gali būti vertinamos kaip geografiškai susijusios, tačiau nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir surinktų
duomenų visuma neleidžia šių vietų pripažinti komerciškai susijusiomis jose pareiškėjo
vykdytų konkrečių veiklų požiūriu, ir – atitinkamai – visą Mažeikių naftos perdirbimo
gamyklą Juodeikiuose laikyti šio ūkio vieneto komercinės‑ūkinės veiklos (jos dalies)
vieta minėtos aptariamo tarptautinio dokumento nuostatos prasme.
Apibendrinant tai, kas paminėta anksčiau, skirtingai nei konstatavo vietos mokesčių
administratorius ir šį mokestinį ginčą ne teismo tvarka nagrinėjusios institucijos, pareiš413
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kėjo vykdytos komercinės‑ūkinės veiklos vieta Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme
pripažintina ne Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos teritorija Juodeikiuose, bet tos konkrečios teritorijos dalys (erdvės), kurios buvo pareiškėjo dispozicijoje jam vykdant ginčo
sutartis, t. y. per kurias jis vykdė savo komercinės‑ūkinės veiklos dalį. Ši išvada lemia, jog
nagrinėjamu atveju sprendžiant, ar pareiškėjas turėjo nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, kiekviena iš paminėtų vietų ir jose vykdytų veiklų turi būti vertinama atskirai.
IX.
Vertinant ginčo komercinę‑ūkinę veiklą jos vykdymo per atitinkamą vietą pastovumo Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme kriterijaus aspektu, pastebėtina, jog šiame
tarptautiniame dokumente, išskyrus konkrečiai nurodytus atvejus, kurie nagrinėjamu
atveju netaikomi, nėra detalizuojama, kokiais atvejais laikoma, jog komercinė‑ūkinė veikla per atitinkamą veiklos vietą yra vykdoma pastoviai laiko (trukmės) požiūriu. Todėl
primintina, kad Sutarties 3 straipsnio 2 paragrafas numato, jog „taikant Sutartį bet kokia
joje neapibrėžta sąvoka, jeigu kontekstas nereikalauja kitaip, turi tokią reikšmę, kokią ji
turi pagal tos Valstybės mokesčių, kuriems taikoma Sutartis, įstatymą“. Kaip minėta, nors
nacionalinėje teisėje „nuolatinės buveinės“ sąvoka, vartojama apmokestinimo ginčo mokesčiais tikslu, nėra tapati įtvirtintai Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafe, tiek vienu, tiek kitu
atveju yra reikšmingas vykdomos komercinės‑ūkinės veiklos pastovumo (nuolatinumo)
kriterijus, sprendžiant klausimą dėl ūkio subjekto pripažinimo vykdančiu apmokestinamąją veiklą per tokią buveinę. Todėl nagrinėjamu atveju, be kita ko, paisant Sutarties 3
straipsnio 2 dalies paragrafo ir tarptautinių sutarčių viršenybės principo reikalavimų, gali
būti remiamasi nacionalinėmis nuostatomis, apibrėžiančiomis užsienio vieneto veiklos
Lietuvos Respublikoje nuolatinumą tiek, kiek tai neprieštarauja Sutarčiai.
Vadovaujantis Apibrėžimo 4 punktu, „nuolatine užsienio vieneto veikla arba jos dalimi yra laikoma užsienio vieneto veikla arba jos dalis Lietuvos Respublikoje, kuri nėra
laikina veikla, ir yra užbaigtas komercinis operacijų ciklas“. Šio norminio teisės akto 2.1
punktas numato, kad laikina veikla – „užsienio vieneto veikla Lietuvos Respublikoje, vykstanti trumpiau kaip 6 mėnesius“. Užbaigtas komercinis operacijų ciklas, vadovaujantis
Apibrėžimo 2.2 punktu, suprantamas kaip „ciklas, sudarytas iš užsienio vieneto veiklos
operacijų etapų. Pirmąjį etapą sudaro viena arba kelios iš šių operacijų: rinkodara, įskaitant rinkotyrą, distribucija (paskirstymas), reklama, projektavimo ir tyrinėjimo darbai ir
kitos iš esmės panašios operacijos; antrąjį etapą sudaro viena arba kelios iš šių operacijų:
sandėliavimas, konsultavimas, užsakymų priėmimas, mokslinio tyrimo, bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai, gamyba, paslaugų teikimas ir kitos iš esmės panašios
operacijos; trečiąjį etapą sudaro viena arba kelios iš šių operacijų: pardavimas, tiekimas,
pristatymas, apmokėjimas (atlyginimas) ir kitos iš esmės panašios operacijos“.
Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, jog atitinkamoje vietoje pagal konkrečias sutartis pareiškėjo vykdyta komercinė‑ūkinė veikla sudarė užbaigtus komercinius operacijų ciklus
minėto Apibrėžimo 2.2 punkto prasme, tačiau teisėkūros subjektas taip pat reikalauja, kad
atitinkama veikla, siekiant ją pripažinti nuolatine, turi būti ne laikina, t. y. turi būti vykdoma ne trumpiau kaip 6 mėnesius, išskyrus Apibrėžimo 7 punkte nustatytus atvejus.
Būtina pabrėžti, kad sprendžiant klausimą dėl momento, nuo kurio pradedamas
skaičiuoti minėtas terminas, pastebėtina, kad, kaip matyti iš Sutarties 5 straipsnio 1 dalyje pateikiamo nuolatinės buveinės apibrėžimo, veiklos vietos pastovumo sąlyga yra
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neatsiejamai susijusi su veiklos vykdymu per šią vietą. Todėl, kaip iš esmės teisingai
pastebėjo pirmosios instancijos teismas, aptariamas veiklos laikotarpis turi būti skaičiuojamas nuo momento, kada ūkio vienetas pradeda vykdyti savo komercinę‑ūkinę
veiklą per vietą, kuri yra jo dispozicijoje, kaip tai suprantama pagal anksčiau šiame
baigiamajame teismo akte pateiktas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles. Savo ruožtu
veiklos vykdymo laikotarpio pabaiga, be kita ko, atsižvelgiant į minėtame tarptautiniame dokumente pateiktą nuolatinės buveinės apibrėžimą, siejama su komercinės‑ūkinės
veiklos per atitinkamą vietą, kuria disponuoja ūkio vienetas, vykdymo pabaiga. Todėl
nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog vien tik faktinė aplinkybė, kad kai kurių iš tarp pareiškėjo ir AB „Mažeikių nafta“ sudarytų sutarčių galiojimo terminas buvo ilgesnis nei
šeši mėnesiai, nepatvirtina, kad įmonė faktiškai vykdė veiklą šešis ar daugiau mėnesių.
Remiantis šiomis taisyklėmis, nagrinėjamu atveju būtina nustatyti pagal tarp pareiškėjo ir AB „Mažeikių naftos“ sudarytas sutartis teiktų paslaugų (vykdytos veiklos
per atitinkamą vietą) trukmę, siekiant įvertinti, ar yra tenkinama Sutarties 5 straipsnio
1 paragrafe įtvirtinta komercinės‑ūkinės veiklos pastovumo (nuolatinumo) sąlyga.
X.
Dėl pagal 2006 m. balandžio 19 d., 2007 m. kovo 19 d., 2007 m. balandžio 2 d. sutartis
vykdytos veiklos
Išplėstinė teisėjų kolegija, veiklos trukmės aspektu įvertinusi pareiškėjo su AB „Mažeikių nafta“ sudarytas 2006 m. balandžio 19 d. sutartį, 2007 m. kovo 19 d. sutartį, 2007
m. balandžio 2 d. sutartį ir kitus su šiomis sutartimis sulygtomis veiklomis susijusius
duomenis ir įrodymus, nagrinėjamu atveju neturi pakankamo pagrindo laikyti, kad
šios veiklos, jas vertinant atskirai, atitinkamose vietose truko šešis ar daugiau mėnesių
(MGK bylos I t., b. l. 95–106, 108–121, 122, 124, 126–162 ir kt.).
Kiek tai susiję su Apibrėžimo 7 punkte pateiktomis išimtimis, pastebėtina, kad atsakovas šioje byloje nesiremia šio poįstatyminio akto 7.1 ir 7.3 punktais, todėl, atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalį, išplėstinė teisėjų kolegija
nepasisako dėl galimybės minėtų punktų pagrindu apmokestinti pareiškėjo pajamas
pagal pirmiau nurodytas sutartis. Šioje byloje nėra pagrindo taikyti ir Apibrėžimo 7.2
punktą, įtvirtinantį, kad „užsienio vieneto veikla arba jos dalis, nors ir atitinka laikinos veiklos požymius, yra laikoma nuolatine, jei <...> dėl užsienio vieneto veiklos arba
jos dalies specifikos užsienio vienetas vykdo trumpalaikę pasikartojančią (periodiškai
kasmet, tačiau ne trumpiau kaip trejus metus) veiklą arba jos dalį. Šiuo atveju užsienio
vienete turi būti kasmet užbaigtas komercinis operacijų ciklas.“
Kaip jau iš esmės buvo konstatuota, veiklos kurios buvo vykdomos skirtingose vietose Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme, negali būti vertinamos bendrai, t. y. kaip
pasikartojančios. Pastebėtina ir tai, kad nors 2006 m. balandžio 19 d. ir 2007 m. balandžio 2 d. sutartimis numatyti darbai buvo susiję su tais pačiais įrenginiais (rezervuarais
Rz-23 ir Rz-24), t. y. veiklos vietos sutapo, tačiau mokesčių administratoriaus ir kiti byloje surinkti įrodymai, taip pat šiame baigiamajame teismo akte atliktas veiklų tarpusavio
sąsajumo vertinimas nėra pakankami teigti, kad šis trumpalaikės veiklos pasikartojimas
toje pačioje veiklos vietoje vyko dėl užsienio vieneto veiklos arba jos dalies specifikos ir
(pasikartojamumas) nebuvo nulemtas atsitiktinio pobūdžio aplinkybių.
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Iš tiesų iš Apibrėžimo 7.2 nuostatos, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, matyti,
kad pagal Lietuvos teisės aktus, trumpalaikė pasikartojanti veikla gali būti laikoma nuolatine tik tada, kai šios veiklos pasikartojamumas yra nulemtas užsienio vieneto veiklos
(jos dalies) specifikos. Tokia išvada daroma remiantis prezumpcija, kad įstatymų leidėjas nevartoja beprasmių frazių, todėl aptariamoje nuostatoje esantis žodžių junginys „jei
dėl užsienio vieneto veiklos arba jos dalies specifikos <...>“ turi turėti tam tikrą reikšmę.
Be to, pagal Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalį, visi Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojo
naudai. Atsižvelgdama į tai, kas paminėta anksčiau, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia,
kad negali būti laikoma nuolatine (Apibrėžimo 7.2 p. prasme) tokia pasikartojanti trumpalaikė veikla, kurios pasikartojamumą nulemia ne užsienio vieneto veiklos (jos dalies)
specifika, bet kitos, pirmiausia atsitiktinio pobūdžio aplinkybės, kurios nėra susijusios
su užsienio vieneto veiklos specifika.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio objektyvaus pagrindo teigti, jog toks nacionalinės teisės nuostatos aiškinimas ir taikymas
ginčo teisiniams santykiams neatitiktų (prieštarautų) Sutarties tikslams ir joje įtvirtintoms taisyklėms. Be to, galimybę remtis nacionaline teise sprendžiant klausimą dėl pagal
savo pobūdį trumpalaikių, bet pasikartojančių toje pačioje vietoje vykdomos komercinės‑ūkinės veiklos pripažinimo pastovia laiko aspektu pirmiausia lemia aplinkybė, jog
Sutartis tiesiogiai (eksplicitiškai) nenustato, kad veikimu per nuolatinę buveinę gali būti
pripažįstami ir tie atvejai, kai tapačių (panašių) paslaugų teikimo laikas yra pakankamai
trumpas (mažesnis kaip šeši mėnesiai), bet pasikartojančio pobūdžio. Komentare yra
užsimenama apie atsinaujinančio (pasikartojančio, reguliaraus) pobūdžio veiklą, tačiau
vis dėlto nėra konkrečiai nurodyta, kad Modelinės konvencijos 5 straipsnio 1 paragrafas
turi būti aiškinamas taip, kad pasikartojančio pobūdžio paslaugų teikimas visais atvejais turi būti laikomas veikimu per nuolatinę buveinę. Pabrėžtina ir tai, kad Komentaro
42.41 punktas, kuriuo remiasi atsakovas, yra skirtas aprašyti tokią Modelinės konvencijos nuostatą, kurios nėra ginčo teisiniams santykiams taikytinoje Sutartyje. Galiausiai
Komentaro 6 punkte, kuriame, be kita ko, užsimenama apie atsinaujinančio (pasikartojančio, reguliaraus) pobūdžio veiklą, iš principo nurodoma, kad valstybių narių pozicijos dėl veiklos trukmės, kaip nuolatinės buveinės požymio – pastovumo / nuolatinumo
laiko požiūriu, skiriasi.
Šiomis aplinkybėmis darytina išvada, kad pareiškėjo pajamų, gautų pagal 2006 m.
balandžio 19 d., 2007 m. kovo 19 d., 2007 m. balandžio 2 d. sutartis, negalima laikyti gautomis per nuolatinę buveinę Lietuvoje, nes nėra įrodytas būtinas veiklos vietos
pastovumo laiko požiūriu kriterijus. Vadovaujantis Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafu
ir 7 straipsnio 1 paragrafu, Lietuva neturi fiskalinės jurisdikcijos apmokestinti minėtų
sutarčių pagrindu gautas pajamas.
XI.
Dėl pagal 2007 m. birželio 15 d. AB „Mažeikių nafta“ standartinį užsakymą ir 2005 m.
rugpjūčio 26 d. sutartį vykdytos veiklos
Ginčo pajamas pareiškėjas taip pat gavo atlikdamas (šilumokaičių plovimo aikštelės
cheminio valymo) darbus pagal 2007 m. birželio 15 d. AB „Mažeikių nafta“ standartinį
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užsakymą Nr. 154686 (MGK bylos I t., b. l. 163). Pastebėtina, kad nors 2007 m. birželio
15 d. darbų paskyroje nurodytas sutarties numeris sutampa su minėto standartinio užsakymo numeriu, šioje paskyroje nurodytas darbų pradžios laikas yra 2006 m. balandžio
28 d. (MGK bylos I t., b. l. 164), nors pats užsakymas buvo pateiktas tik 2007 m. birželio
15 d. Byloje taip pat yra 2005 m. rugsėjo 28 d. pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę,
kurioje nurodoma, kad ši pažyma susijusi su sutartimi Nr. 154686 (MGK bylos II t., b. l.
68), Darbų priėmimo–perdavimo aktas, surašytas 2007 m. gegužės 29 d. (MGK bylos II
t., b. l. 67), sąskaitų paskirstymo lapas, iš kurio matyti, kad šilumokaičių plovimo aikštelės valymo darbų išlaidos galėjo būti patirtos per laikotarpį nuo 2006 m. balandžio 1 d.
iki 2006 m. balandžio 30 d. (MGK bylos II t., b. l. 69).
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, byloje surinkti duomenys neleidžia aiškiai
nustatyti 2007 m. birželio 15 d. AB „Mažeikių nafta“ standartiniame užsakyme Nr.
154686 (MGK bylos I t., b. l. 163) numatytos veiklos vykdymo trukmės, būtinos sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo pripažinimo vykdžiusiu veiklą per nuolatinę buveinę
Lietuvos Respublikoje Sutarties 5 straipsnio 1 paragrafo prasme.
Tokia pat išvada darytina ir dėl 2005 m. rugpjūčio 26 d. sutarties Nr. 132230, kuri,
be kita ko, buvo sudaryta dėl rezervuaro Rz-21 Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje
Juodeikiuose valymo darbų. Šiuo aspektu byloje surinkti duomenys yra nenuoseklūs,
prieštaringi, o prieštaravimai nepašalinti, ir apeliacinės instancijos teisme negali būti
išspręsti. Iš aptariamos sutarties 6.1 punkto matyti, jog pareiškėjas konkrečius darbus
turėjo atlikti darbų paskyroje ir (ar) darbų užsakyme nustatytais terminais. Įvertinus
darbų paskyras, galima būtų manyti, kad darbai prasidėjo 2005 m. rugpjūčio 31 d.
(MGK bylos I t., b. l. 81, 88). Tačiau savo paaiškinimuose pareiškėjas pats buvo nurodęs,
kad darbuotojai šio rezervuaro valymo darbus pradėjo 2005 m. rugpjūčio 29 d. (MGK
bylos III t., b. l. 58). Iš darbų paskyrų taip pat galima daryti prielaidą, kad aptariamo
rezervuaro valymo darbai galėjo būti baigti 2005 m. gruodžio 31 d. (MGK bylos I t., b.
l. 84). Tačiau byloje yra šios sutarties pakeitimas, kurio data yra 2006 m. gegužės 4 d.
ir kuriame kalbama apie papildomus darbus (MGK bylos I t., b. l. 91–92), taip pat šios
sutarties pakeitimas, kurio data yra 2006 m. rugpjūčio 2 d. (MGK bylos I t., b. l. 93) ir
kuriame kalbama apie papildomus darbus, tačiau pakankamai aiškių duomenų apie šių
darbų atlikimo vietą ir trukmę, byloje nėra. Minėtuose sutarties papildymuose, be kita
ko, nurodoma, kad darbai turi būti atlikti iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. Taip pat pastebėtina, kad darbų paskyra Nr. 001F (MGK bylos, I t., b. l. 88), kurioje, jei remtis 2006 m.
gegužės 4 d. papildomu susitarimu, buvo nurodyti papildomi darbai, išrašyta vėliau nei
joje nurodyti darbų atlikimo terminai.
Minėtos aplinkybės lemia, kad nėra galimybių priimti sprendimo ir dėl pajamų iš
valymo darbų Būtingės terminale apmokestinimo. Minėta, kad darbus šioje veiklos vietoje būtina vertinti atskirai nuo kitų darbų (gamykloje Juodeikiuose). Iš byloje esančių
2006 m. kovo 22 d. darbų paskyros Nr. 003, 2006 m. rugpjūčio 2 d. darbų paskyros Nr.
004 bei 2006 m. rugpjūčio 2 d. susitarimo dėl sutarties papildymo (MGK bylos I t., b. l.
90, 93, 94) galima būtų manyti, kad darbai, susiję su rezervuaro TK-103 Būtingės terminale valymu, buvo pradėti 2006 m. kovo 28 d. ir baigti 2006 m. balandžio 29 d., t. y. truko
tik kiek ilgiau nei vieną mėnesį. Tačiau jau minėta, kad buvo sudaryti du 2005 m. rugpjūčio 26 d. sutarties papildymai, kurių esmė ir faktinis įgyvendinimas nėra pakankamai
atskleistas šioje byloje surinktais įrodymais. Be to, darbų paskyra Nr. 004 (dėl Būtingės
terminalo; MGK byla I t., b. l. 94) išrašyta žymiai vėliau nei joje nurodyti darbų atlikimo
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terminai, o darbų priėmimo–perdavimo aktas dėl 103-jo rezervuaro surašytas tik 2006
m. gruodžio 21 d. (MGK bylos II t., b. l. 42). Byloje taip pat yra užsakymas darbams Nr.
127098 (vykdytoju nurodytas pareiškėjas), kuriame kaip darbų apimtis nurodyta „TK103 rezervuaro valymas“, o užsakymo įvykdymo data nurodyta 2007 m. sausio 13 d.
(MGK bylos II t., b. l. 153). Užsakyme darbams Nr. 127098-28 (darbų apimtis – „TK-103
rezervuaro galutinį valymą“; vykdytojas – pareiškėjas) įvykdymo data nurodyta 2007 m.
kovo 22 d. (MGK bylos II t., b. l. 154).
XII.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, nors
ir kitais motyvais, panaikindamas šioje byloje skundžiamus mokestinį ginčą ne teismo
tvarka nagrinėjusių institucijų sprendimus, iš esmės priėmė teisingą sprendimą. Tačiau
atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo akte nurodytas aplinkybes, akivaizdu, jog dėl
aptarto informacijos trūkumo, neišsamumo ir prieštaringumo, taip pat neišsamaus mokesčių administratoriaus atlikto tyrimo, be kita ko, nulemto klaidingo ginčo teisinius
santykius reglamentuojančių teisės aktų taikymo, apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės išspręsti nagrinėjamo mokestinio ginčo iš esmės. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, yra pagrindas grąžinti skundą dėl Telšių apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos 2009 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. A6-11 „Dėl patikrinimo akto
tvirtinimo“ centriniam mokesčių administratoriui (atsakovui) nagrinėti iš naujo visa
apimtimi. Spręsdamas mokestinį ginčą atsakovas, be kita ko, turėtų atsižvelgti ir į šiame
baigiamajame teismo akte išdėstytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles bei pateiktą
ginčo teisinių santykių vertinimą.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3
punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimą pakeisti ir šio sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
„Pareiškėjo Vokietijos įmonės Buchen UmweltService GmbH skundą patenkinti iš
dalies. Panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. S-48(7-420/2009) bei atsakovo Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2009 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. 69-300 ir perduoti šį mokestinį ginčą atsakovui nagrinėti iš naujo“.
Nutartis neskundžiama.
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2.3.3. Dėl mokesčius už aplinkos teršimą administruojančių institucijų teisės panaikinti pažymas apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą
(išvežimą)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 13 punkto
nuostata, įtvirtinanti, kad tuo atveju, kai pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) buvo išduota didesniam atliekų, nei jų buvo perdirbta
(panaudota) per atitinkamą mokestinį laikotarpį, kiekiui, pirmiausia pripažįstamos negaliojančiomis vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui išduotos pažymos, negali būti
aiškinama, kaip suteikianti viešojo administravimo institucijai, įgaliotai kontroliuoti pažymų išdavimo teisėtumą, teisę vadovautis vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui
išduotų pažymų anuliavimo taisykle analizuojant bendrus atliekų tvarkytojo veiklos rezultatus. Priešingu atveju mokesčio mokėtojai, kuriems atliekų tvarkytojas išduoda pažymas
kalendorinių metų pabaigoje, paaiškėjus tam tikriems šio tvarkytojo veiklos trūkumams, rizikuoja netekti galimybės į palankesnes, lyginant su įprastinėmis, apmokestinimo sąlygas,
nors jie niekaip nėra susiję su įvykdytų teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimais. Tad
šis Aprašo punktas yra skirtas situacijoms, kai patikrinimo metu nustatoma, kad konkretus
mokesčio mokėtojas turi pažymų didesniam atliekų, nei jų buvo perdirbta (panaudota) per
mokestinį laikotarpį, kiekiui. Tai įgalina mokesčio administravimo veiksmus atliekančią instituciją, prieš tai sudarius sąlygas visiems asmenims, kurių interesus gali paveikti priimamas
administracinis aktas, būti išklausytiems, vėliausiai šiam mokesčio mokėtojui išduotas pažymas laikyti negaliojančiomis faktiškai perduotą atliekų masę viršijančioje dalyje.
Administracinė byla Nr. A525-1970/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01946-2011-7
Procesinio sprendimo kategorija 9.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. birželio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir
Veslavos Ruskan,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Jonui Sakalauskui,
atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Indrei Bernotaitei,
atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atstovėms Aldonai T. K. ir M. L.,
trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Biovela“ ir uždarosios akcinės
bendrovės „Utenos mėsa“ atstovams advokatams Emai Būtėnienei ir Tomui Šliogeriui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikritus“, trečiųjų suinteresuotų asmenų užda419
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rosios akcinės bendrovės „Biovela“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Utenos mėsa“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikritus“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai, uždarajai akcinei bendrovei
„Biovela“, uždarajai akcinei bendrovei „Utenos mėsa“ dėl aktų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas UAB „Tikritus“ skundu (I t., b. l. 1–11), kurį patikslino (I t., b. l. 132–143,
III t., b. l. 88–99), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:
1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą
„Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. VR-17.5-59 (toliau – ir Sprendimas);
2) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus
2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymą Nr. AV-172 (toliau – ir Įsakymas).
Nurodė, kad Departamento Vilniaus miesto agentūra, atlikusi pareiškėjo planinį –
kompleksinį pirminės atliekų apskaitos ir atliekų apskaitos metinės ataskaitos patikrinimą ir Metinės ataskaitos apie išduotas pažymas dėl apmokestinamųjų gaminių/pakuotės
atliekų panaudojimą patikrinimą, 2011 m. birželio 30 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7284 (toliau – ir Patikrinimo aktas) nustatė, jog UAB „Tikritus“ už 2010 metus išdavė
pažymų už 124,149 tonas plastikinės pakuotės atliekų, kurios buvo surinktos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, tuo buvo pažeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230
patvirtintų Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 14.4 punkto reikalavimai. Patikrinimo aktu buvo
pripažintos negaliojančiomis pareiškėjo 12 išduotų pažymų už 124,149 tonas plastikinės
pakuotės atliekų panaudojimą. Departamentas Sprendimu patvirtino Patikrinimo aktą,
o Agentūros direktorius Įsakymu išbraukė UAB „Tikritus“ iš Atliekas naudojančių ir (ar)
eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo. Teigė, jog Patikrinimo
akte yra klaidingai konstatuotas pareiškėjo per 2010 metus sutvarkytų lietuviškos kilmės (perdirbtos) plastikinės pakuotės atliekų kiekis bei klaidingai nustatytas leidžiamų
išrašyti pažymų kiekis sutvarkytų atliekų kiekiui. Remdamasis Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (toliau – ir Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas) 5 straipsnio 6 dalimi, Aprašo 14.1, 14.3 punktais, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-398 „Dėl apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos, apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos pildymo taisyklių, pažymos apie
apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės
atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie apmokestinamųjų ga420
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minių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos Pažymos
apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių 9.9 punktu, pabrėžė, jog jis turi teisę išduoti pažymas už visą per mokestinį laikotarpį perdirbtą apmokestinamosios plastikinės pakuotės kiekį. Pareiškėjo
2010 metų Atliekų apskaitos metinės ataskaitos duomenimis, bendra 2010 metais sutvarkyta (perdirbta) plastikinės pakuotės atliekų suma yra 2 944,505 tonos, iš jų
1 915,586 tonos surinkta Lietuvoje ir 1 028,919 tonų surinkta užsienyje. Skaičiuojant
bendrą sutvarkytų atliekų kiekį buvo neįskaičiuotos 45 tonos plastikinės pakuotės atliekų (Atliekų apskaitos metinės ataskaitos 30 eilutė, atliekų siuntėjas UAB „Arlena“). Kadangi patikrinimo ataskaitos nurodytoje lentelėje yra nurodytas 116,998 tonų perdirbtų
atliekų kiekis, todėl skaičiuojant bendrą 2010 metais sutvarkytą atliekų kiekį, susidaro
45 tonų skirtumas. Šiuo atveju Patikrinimo akte buvo klaidingai suskaičiuotas pareiškėjo 2010 metais sutvarkytas atliekų kiekis, todėl buvo neteisingai suskaičiuotas ir atliekų
kiekis, už kurias pareiškėjas galėjo išduoti pažymų. Nurodė, jog UAB „Arlena“ neskaičiuotos 45 tonos atliekų buvo surinktos Lietuvoje, todėl pareiškėjas turėjo teisę išduoti
pažymų mažiausiai už 1818,676 tonų perdirbtų plastikinės pakuotės atliekų. Pasisakydamas dėl patikrinimo ataskaitoje klaidingai nurodytos aplinkybės dėl 19,18 tonų plastikinės pakuotės atliekų kilmės ir išduotos pažymos šiam kiekiui nurodė, jog tai, kad pareiškėjas iš atliekų siuntėjo UAB „Marijampolės švara“ per 2010 metus yra gavęs ir sutvarkęs
48,193 tonų plastikinės pakuotės atliekų, kurių kilmė Lietuvos Respublika, patvirtina
UAB „Marijampolės švara“ 2010 m. sausio 13 d. PVM sąskaita faktūra, kurioje nėra nurodyta, jog plastikinės pakuotės atliekos būtų surinktos ne Lietuvos Respublikoje.
UAB „Marijampolės švara“ 2011 m. rugsėjo 9 d. su prašymu kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – ir Marijampolės RAAD) ir nurodė, jog 19,18 tonų plastikinės pakuotės atliekų
buvo surinkta Lietuvoje (Marijampolės savivaldybėje). Pareiškėjas, pasisakydamas dėl
Patikrinimo aktu nepagrįstai panaikintos 2010 m. spalio 30 d. išduotos pažymos už perdirbtas 124,149 tonas plastikinės pakuotės atliekų, nurodė, jog Patikrinimo akto išvados
3 ir 4 punktuose nurodytos išduotos pažymos atitiko visus išduotų pažymų teisėtumo
reikalavimus, nurodytus Apraše. Be to, nei Patikrinimo akte, nei Sprendime nėra jokių
argumentų, pagrindžiančių išduotų pažymų neteisėtumą ar prieštaravimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo (toliau – ir Kontrolės tvarkos aprašas) 14.3, 14.4 punktams. Taip pat Patikrinimo akte bei Sprendime nėra konstatuotas nei
vienas iš Kontrolės tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų pažymų neteisėtumo pagrindų.
Pabrėžė, jog Vilniaus RAAD netinkamai taikė poveikio priemones ir, Patikrinimo aktu
nustatęs tariamus pareiškėjo veiklos pažeidimus, nepagrįstai panaikino pareiškėjo vėliausiai išduotas pažymas. Pažymėjo, jog Kontrolės tvarkos aprašo 13 punkte numatytas
vienintelis atvejis, kai regiono aplinkos apsaugos departamentas turi teisę panaikinti
vėliausiai atitinkama mokestiniam laikotarpiui išduotas pažymas – kai pažymų buvo
išduota didesniam atliekų, nei jų buvo perdirbta (panaudota) per atitinkamą mokestinį
laikotarpį, kiekiui, o Patikrinimo akto išvadų 1 punkte nurodomas pažymų panaikinimo
pagrindas – pažymų išdavimas už atliekas, kurios buvo surinktos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (Aprašo 14 p.). Pabrėžė, jog sutartyje tarp atliekų tvarkytojo ir mokesčio
mokėtojo gali būti numatytos nuostolių, padarytų mokesčio mokėtojui, atlyginimo są421
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lygos, jeigu atliekų tvarkytojo išduotos pažymos yra anuliuojamos (Aprašo 14.6 p.).
Kontrolės tvarkos aprašo 13 punkte taip pat nustatyti pažymų pripažinimo neteisėtais
padariniai – vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui išduotos pažymos naikinimas, kuris savo pobūdžiu nustato sankciją atliekų tvarkytojui. Teigė, jog Kontrolės
tvarkos aprašo 13 punkte numatyta pažymų naikinimo tvarka gali būti taikoma tik aiškiai numatytu atveju, t. y. pažymų išdavimas didesniam kiekiui, nei jų buvo perdirbta
(panaudota) per atitinkamą mokestinį laikotarpį. Taip pat pažymėjo, jog nei Mokesčio
už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje, nei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nėra numatyta galimybė apriboti mokesčio mokėtojo teisių pasinaudoti
mokesčio už aplinkos teršimą gaminiu ir (ar) pakuotės atliekomis lengvatomis, esant
teisėtai išduotai pažymai. Šiuo atveju pažymos buvo išduotos, remiantis šiomis teisės
nuostatomis, todėl atsakovas pareiškėjo išduotas pažymas panaikino nepagrįstai. Pareiškėjas skunde taip pat išreiškė prašymą kreiptis dėl Kontrolės tvarkos aprašo (patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213) 12
ir 13 punktų bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių
teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo (toliau – ir Sąrašo sudarymo
tvarkos parašas) 21.3, 26 punktų atitikimo Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsniui, ir
Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsniui.
Nurodytą prašymą grindė tuo, jog Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 21.3, 26 punktų
nuostatos, atsižvelgiant į jų prigimtį, nustatė ekonominio pobūdžio sankcijas – teisių
suvaržymą dėl subjekto veikimo ar neveikimo, galimybės vykdyti ūkinę veiklą (išduoti
pažymas). Tuo tarpu, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika
(byla Nr. I575-19/2009), tik įstatymu galima nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas,
draudimus, ribojimus, darančius poveikį ūkinei veiklai, įvairias sankcijas už atitinkamus
teisės pažeidimus (ekonomines sankcijas). Be to, Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis reikalauja, kad atitinkami materialieji teisinės atsakomybės už Atliekų tvarkymo
įstatymo pažeidimus taikymo aspektai būtų, visų pirma, grindžiami įstatymu. Kadangi
Atliekų tvarkymo įstatymas, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas nesuteikia įgalinimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti sankcijų taikymo tvarką, ekonominės veiklos teisės panaikinimo tvarką ir
ribojimus atitinkamam terminui užsiimti veikla (išrašyti pažymas), kuriai reikalingas
leidimas (arba analogiško pobūdžio įteisinimo priemonės), tokių įgalinimų nenustato ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 613 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“, todėl pažymų panaikinimo ir
išbraukimo iš sąrašo tvarka, ribojimai, galėtų būti nustatomi tik įstatymu.
Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepimu į skundą (II t., b. l. 5–7) prašė skundą atmesti
kaip nepagrįstą.
Nurodė, jog nors, pareiškėjo teigimu, 45 tonos yra likutis praėjusiais kalendoriniais metais nesutvarkytų atliekų, tačiau Pirminės atliekų apskaitos žurnale pareiškėjas
nėra pateikęs duomenų apie tokių likučių už 2009 metus perdirbimą, todėl šis kiekis
nebuvo įtrauktas, skaičiuojant pareiškėjo iš viso per 2010 metus sutvarkytą plastikinės
pakuotės atliekų kiekį. Atitinkamai konstatuota, jog pareiškėjas per 2010 metus sutvarkė 2 899,505 tonas plastikinės pakuotės atliekų, o ne – 2 944,505 tonas. Pažymėjo, jog
Patikrinimo akte išvada dėl UAB „Marijampolės švara“ perduotų atliekų kilmės pada422

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

ryta, remiantis UAB „Marijampolės švara“ pirminės atliekų apskaitos metine ataskaita
už 2010 metus. Šios ataskaitos 26 eilutėje nurodyta „Susidarymo vieta: (atliekų siuntėjas): Lenkija, GI“. Pareigūnai, atlikdami patikrinimą, rėmėsi UAB „Marijampolės švara“ pateiktais oficialiais duomenimis. Atsakydamas į tai, jog UAB „Marijampolės švara“
2011 m. rugsėjo 9 d. su prašymu kreipėsi į Marijampolės RAAD dėl atliekų apskaitos
2010 metų metinės ataskaitos pataisymo, nurodė, jog iki 2011 m. gegužės 13 d. galiojusi
Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (toliau – ir Atliekų tvarkymo taisyklės), 35 punkto redakcija numatė, jog parengtos atliekų apskaitos ataskaitos apie praėjusius metus pateikiamos departamentui iki kitų metų sausio 25 dienos. UAB „Marijampolės švara“ pirminės
atliekų apskaitos metinės ataskaitos už 2010 metus, data yra 2011 m. sausio 6 d., duomenys buvo tikslinami 2011 m. vasario 23 d. Būtent šioje ataskaitoje ir yra nurodyta,
jog 19,18 tonų atliekų yra įvežta iš Lenkijos. Atkreipė dėmesį į tai, jog UAB „Marijampolės švara“ tik 2011 m. rugsėjo 12 d. pateikė prašymą koreguoti ataskaitos duomenis,
t. y. praėjus pusei metų po Sprendimo priėmimo. Taip pat pažymėjo, jog pareiškėjas
nepasinaudojo Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 131 straipsnio
1 dalyje įtvirtinta nuostata (nesutinkant su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotais
mokesčiais per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo jam dienos pateikti rašytines
pastabas), todėl buvo priimta išvada, jog su patikrinimo akto išvadomis buvo sutikta.
Atsižvelgiant į tai, jog dalis pažymų, t. y. už 124,149 tonų plastikinės pakuotės atliekų,
išduota pažeidžiant reikalavimą, jog pažymos gali būti išduodamos tik už Lietuvoje surinktą pakuotės atliekų kiekį, vadovaujantis Aprašo 14.7 punktu bei Kontrolės tvarkos
aprašo 12 punktu, skundžiamu Sprendimu dalis pažymų buvo panaikinta. Pažymėjo, jog
panaikinant UAB „Tikritus“ išduotas pažymas buvo vadovautasi Aprašo 13 punkte įtvirtinta procedūra, pagal kurią, nustačius pažeidimus dėl pažymų išdavimo, neatsižvelgiant
į tai, kokiomis atliekų surinkimo sistemomis naudojosi gamintojai ir importuotojai, pirmiausiai pripažįstamos negaliojančiomis vėliausiai atitinkamam laikotarpiui išduotos
pažymos. Nesutiko su pareiškėjo skundo argumentais dėl norminių administracinių
aktų teisėtumo, nes pareiškėjas neteisingai aiškina ginčo santykius reguliuojančias teisės
normas ir tuo siekia išvengti kilusių negatyvių padarinių.
Atsakovas Agentūra atsiliepimu į skundą (II t., b. l. 119–120) prašė skundą atmesti
kaip nepagrįstą.
Nurodė, jog vadovaujantis Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 24.2 punktu ir atsižvelgus į Sprendimą, kuriuo patvirtintas Patikrinimo aktas, kuriuo pripažintos negaliojančiomis UAB „Tikritus“ 2010 metų mokestiniam laikotarpiui išduotos pažymos už
124,149 tonas plastikinės pakuotės atliekų panaudojimą, Agentūros direktorius Įsakymu UAB „Tikritus“ išbraukė iš Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių,
turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo. Vadovaujantis Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo
24.3 punktu, Agentūros interneto svetainėje buvo paskelbta informacija apie UAB „Tikritus“ išbraukimą iš sąrašo, o įmonė apie priimtą sprendimą buvo informuota Agentūros 2011 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. (2.3)-A4-2618.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus
regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra atsiliepimu į skundą
(II t., b. l. 139–140) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė, kad jo pozicija sutampa su Vilniaus RAAD pozicija, išdėstyta jo atsiliepime
į skundą.
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Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Utenos mėsa“ atsiliepime į skundą (II t., b. l.
141–146) nurodė, kad Sprendimo dalis dėl UAB „Tikritus“ pažymos Nr. 1012VI02531940-8020 UAB „Utenos mėsa“ turėtų būti panaikinta.
Pabrėžė, jog Sprendime nenurodyta, kokių UAB „Tikritus“ dokumentų, kurie buvo
tikrinti atliekant įmonės planinį patikrinimą, pagrindu nustatyta, jog pakuotės atliekos
(124,149 t plastikinės pakuotės atliekų) surinktos ne Lietuvos Respublikoje. Be to, kaip
matyti iš Patikrinimo akto 5, 6, 7, 8 punktų, nustatant aplinkybę, jog pareiškėjas išdavė
pažymas už atliekų kiekį, kuris surinktas ne Lietuvos Respublikoje, buvo remiamasi ne
pareiškėjo dokumentais ar duomenimis, o atliekų tvarkytojų pateiktomis atliekų apskaitos
metinėmis ataskaitomis. Teigė, jog Sprendimas ne tik nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, faktinės aplinkybės nėra išsamiai išanalizuotos, pažeidžiant Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, bet ir pažeista teisė į gynybą.
Pažymėjo, jog Sprendime nenurodyta, kad pažyma Nr. 1012VI0253-1940-8020 (išduota
UAB „Utenos mėsa“) išduota būtent už tą dalį UAB „Tikritus“ perdirbtų pakuotės atliekų
kiekį, kuris buvo surinktas ne Lietuvos Respublikoje, taip pat Patikrinimo akte bei Sprendime nenagrinėta, kokiais laikotarpiais buvo gaunamos bei perdirbamos ne Lietuvos
Respublikoje surinktos pakuotės atliekos. Teigė, jog sutartys sudarytos su UAB „Glasget“,
UAB „Bioservice“ ir UAB „Monmarkas“ bei atliekų apskaitos dokumentai patvirtina, kad
minėti atliekų tvarkytojai, veikdami UAB „Utenos mėsa“ naudai bei siekdami užtikrinti,
kad UAB „Utenos mėsa“ teisės aktų nustatyta tvarką įgytų pažymas, per mokestinį laikotarpį, t. y. 2010 metus, Lietuvos Respublikoje surinko bei perdavė perdirbti UAB „Tikritus“ reikiamą plastikinės pakuotės atliekų kiekį, t. y. 15 000 tonų. Remdamasis Aprašo
14.7 punktu, Kontrolės tvarkos aprašo 12 punktu, pabrėžė, jog teisės aktuose pateiktas
sąrašas atvejų, kai pažymos gali būti laikomos neteisėtai išduotomis ir pripažįstamos negaliojančiomis, tačiau nei Sprendime, nei Patikrinimo akte nėra nurodyta, koks konkretus atvejis sudarė pagrindą pripažinti UAB „Utenos mėsa“ išduotą pažymą negaliojančia.
Sprendime pateikta tik nuoroda į punktą, kuris nustato daugiau nei šešis atvejus, kuomet
gali būti laikoma, jog pažyma išduota neteisėtai. Teigė, jog nurodyta pažyma yra teisėta ir
buvo išduota teisėtai, laikantis Apraše nustatytų reikalavimų.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Biovela“ atsiliepimu į skundą (II t., b. l. 173–
177) nurodė, jog Sprendimo dalis dėl UAB „Tikritus“ išduotos pažymos UAB „Biovela“
turėtų būti panaikinta. Atsiliepimas iš esmės pagrįstas tokiais pačiais argumentais kaip
ir UAB „Utenos mėsa“ atsiliepimas į skundą.
Papildomai pažymėjo, jog Sprendime nėra pagrįsta įrodymais išvada, kad pažyma
Nr. 1012VI0254-1940-7072, kuri išduota UAB „Biovela“, išduota būtent už tą dalį UAB
„Tikritus“ perdirbtų pakuotės atliekų kiekio, kuris buvo surinktas ne Lietuvos Respublikoje. Be to, Patikrinimo akte bei Sprendime nenagrinėta, kokiais laikotarpiais buvo
gaunamos bei perdirbamos ne Lietuvos Respublikoje surinktos pakuotės atliekos, todėl
Sprendimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Pažymėjo, jog sutartys, sudarytos su UAB „Glasget“, UAB „Bioservice“ ir UAB „Monmarkas“, bei atliekų apskaitos dokumentai patvirtina, kad minėti atliekų tvarkytojai, veikdami UAB „Biovela“ naudai bei siekdami
užtikrinti, kad UAB „Biovela“ teisės aktų nustatyta tvarką įvykdytų pakuočių atliekų
perdirbimo užduotis bei įgytų tai patvirtinančius dokumentus – pažymas, per mokestinį laikotarpį, t. y. 2010 metus, Lietuvos Respublikoje surinko bei perdavė perdirbti
UAB „Tikritus“ reikiamą plastikinės pakuotės atliekų kiekį, t. y. 9,510 t, todėl pažyma,
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kurią UAB „Tikritus“ išdavė UAB „Biovela“, yra teisėta ir buvo išduota teisėtai laikantis
Apraše nustatytų reikalavimų. Pažymėjo, jog atsakovas, kaip UAB „Biovela“ pažymos
Nr. 1012VI0254-1940-7072 panaikinimo pagrindą, nurodė Aprašo 14.7 punktą ir Kontrolės tvarkos aprašo 12 punktą, tačiau nei Sprendime, nei Patikrinimo akte nėra įvardijama, dėl kokio konkretaus pažeidimo pažyma laikyta neteisėtai išduota, nes Sprendime
pateikta tik nuoroda į punktą, kuris nustato daugiau nei šešis atvejus, kuomet gali būti
laikoma, jog pažyma išduota neteisėtai.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimu (III
t., b. l. 160–170) skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57, 58 straipsnių nuostatas, aplinkybę, jog įrodymo šaltiniu negali būti tik asmens
pareiškimas ar atsakovo paaiškinimas, adresuotas teismui, nors jame ir yra tam tikrų
žinių apie kurią nors bylai turinčią reikšmės aplinkybę, konstatavo, jog pareiškėjas skunde nurodytais argumentais ir prie jo pridedamais dokumentais neįrodė, kad atsakovas,
priimdamas ginčijamus sprendimus pagal patikrinimo metu nustatytas faktines aplinkybes ir pareiškėjo pateiktus dokumentus, neteisingai vertino rašytinius įrodymus bei
neteisingai taikė teisės aktų reikalavimus. Nustatė, jog Vilniaus RAAD Vilniaus miesto
agentūra 2011 m. birželio 30 d. atliko pareiškėjo UAB „Tikritus“ planinį-kompleksinį
pirminės atliekų apskaitos ir atliekų apskaitos metinės ataskaitos patikrinimą ir Metinės
ataskaitos apie išduotas pažymas dėl apmokestinamųjų gaminių/pakuotės atliekų panaudojimą patikrinimą. Patikrinimo akte, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad įmonė pagal
pateiktą Atliekų apskaitos metinę ataskaitą 2010 metais sutvarkė 2 899,505 t plastikinės
pakuotės atliekų (15 01 02) iš kurių 1 125,829 t (72,78 t + 19,18 t + 4,95 t + 1 028,919 t
= 1 125,829 t) surinktos ne Lietuvos teritorijoje, įmonė galėjo išduoti pažymų už
1 773,676 t plastikinės pakuotės atliekų (15 01 02). Vilniaus RAAD Sprendimu patvirtino Patikrinimo aktą ir šio akto išvadas, inter alia, šias išvadas: UAB „Tikritus“ už
2010 metus išdavė pažymų už 1 897,825 t plastikinės pakuotės atliekų (15 01 02), įmonė
perdirbo 1 773,676 t Lietuvoje surinktų plastikinės pakuotės atliekų (15 01 02); UAB „Tikritus“ už 2010 metus išdavė pažymų už 124,149 t (1 897,825 t – 1 773,676 t = 124,149 t)
plastikinės pakuotės atliekų (15 01 02), kurios buvo surinktos ne Lietuvos Respublikos
teritorijoje, tuo pažeidžiant Aprašo 14.4 punkto reikalavimus; vadovaujantis Kontrolės
tvarkos aprašo 12 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Aprašo 14.7
punktu UAB „Tikritus“ už 2010 metų mokestinį laikotarpį išduotos 12 pažymų (išvadų
3 punktas) pripažintos negaliojančiomis. Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 131 straipsnį ir pabrėžė, jog byloje nėra duomenų, kad
UAB „Tikritus“ naudojosi įstatymo suteikta teise dėl patikrinimo rezultatų ar, kad bendrovei buvo kliūčių naudotis įstatymo suteikta teise nustatytais terminais. Konstatavo,
kad Sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus (įskaitant 8 str.).
Taip pat padarė išvadą, jog Sprendimo argumentacija pagrįsta įstatymų, poįstatyminių
aktų, įrodymų vertinimo ir taikymo aspektu. Atsižvelgė į Mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo 5 straipsnio 6 dalį ir pažymėjo, jog aptariamos pažymos gamintojui ar importuotojui suteikia mokestinę lengvatą pagal įstatymą. Pabrėžė, jog sprendžiant pareiškėjo
skundo reikalavimus, tikrinamas patikrinimo metų nustatytų faktinių aplinkybių, įro425
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dymų, pareiškėjo pateiktų įrodymų ir teisės aktų taikymo adekvatumas atsakovo priimtiems ir pareiškėjo ginčijamiems sprendimams, todėl vėlesnės, po ginčijamų sprendimų
priėmimo momento, pareiškėjo teikiamos naujos aplinkybės bei įrodymai (pvz., antrinių žaliavų pirkimo-pardavimo 2010 m. spalio 16 d. sutartis tarp pareiškėjo ir UAB „Vilanpa“, UAB „ECSO“ 2011 m. lapkričio 24 d. pretenzija dėl nuostolių atlyginimo iš pareiškėjo ir kt.) neturi reikšmės šiuo atveju. Nurodė, jog Patikrinimo akto trečiame
punkte kiekiai, nurodyti Pirminės atliekų apskaitos žurnale ir atliekų apskaitos metinėje
ataskaitoje, nesutampa. Nors pareiškėjas teigė, jog 45 t yra likutis praėjusiais kalendoriniais metais nesutvarkytų atliekų (UAB „Arlena“), tačiau Pirminės atliekų apskaitos žurnale nėra pateikta duomenų apie tokių likučių už 2009 metus perdirbimą. Minimo kiekio atliekų perdirbimas nebuvo pagrįstas pirminiais dokumentais, t. y. nebuvo įtraukas į
Pirminės atliekų apskaitos žurnalą, todėl aptariamas kiekis neįtrauktas ir skaičiuojant
pareiškėjo iš viso per 2010 metus sutvarkytą plastikinės pakuotės atliekų kiekį. Pripažino, jog UAB „Tikritus“ pagal pateiktą Atliekų apskaitos metinę ataskaitą 2010 metais
sutvarkė 2 899,505 t plastikinės pakuotės atliekų, o ne – 2 944,505 t, kaip teigė pareiškėjas. Pagrįstais pripažino atsakovo Vilniaus RAAD argumentus, kad Patikrinimo akto
išvada dėl UAB „Marijampolės švara“ perduotų atliekų kilmės padaryta, remiantis
UAB „Marijampolės švara“ Pirminės atliekų apskaitos metine ataskaita už 2010 metus
bei šios bendrovės pateiktais dokumentais. Nurodė, kad atsakovas Vilniaus RAAD nurodė, jog iki 2011 m. gegužės 13 d. galiojusi Atliekų tvarkymo taisyklių 35 punkto redakcija numatė, kad parengtos atliekų apskaitos ataskaitos apie praėjusius metus pateikiamos departamentui iki kitų metų sausio 25 dienos. Tuo tarpu iš UAB „Marijampolės
švara“ Pirminės atliekų apskaitos metinės ataskaitos už 2010 metus, kuria patikrinimo
metu vadovavosi pareigūnai, matyti, jog ataskaitos data yra 2011 m. sausio 6 d., 2011 m.
vasario 23 d. buvo tikslinami jos duomenys. Šioje ataskaitoje nurodyta, jog 19,18 t atliekų įvežta iš Lenkijos. Rėmėsi Aprašas 14.4 punkto nuostatomis ir konstatavo, jog
UAB „Tikritus“ išdavė pažymų už 124,149 t plastikinės pakuotės atliekų, kurios buvo
surinktos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atsižvelgdamas į tai, jog dalis pažymų,
t. y. už 124,149 t plastikinės pakuotės atliekų, išduota pažeidžiant Akto 14.4 punkto reikalavimą, jog pažymos gali būti išduodamos tik už Lietuvoje surinktą pakuotės atliekų
kiekį, vadovaujantis Aprašo 14.7 punktu, kuriame nurodyta, jog Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamentas pripažįsta negaliojančiomis išduotas Pažymas (visam Pažymoje nurodytam panaudotų atliekų kiekiui ar jo daliai), jei po Tvarkytojo patikrinimo paaiškėja, kad Tvarkytojas mokestiniam (-iams) laikotarpiui (-iams)
Pažymas išdavė neteisėtai (išdavė Pažymų didesniam atliekų kiekiui nei buvo panaudojęs, išdavė Pažymą po termino, nustatyto Pažymų išdavimui, ir (ar) išdavė Pažymas už
tas pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti Pažymas neturėjo teisės, ir (ar) išdavė Pažymas už pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo
tvarkos, ir (ar) išdavė Pažymas už atliekų kiekį, panaudotą tuo laikotarpiu, kai nebuvo
įtrauktas į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti Pažymas, sąrašą ir pan.) bei Kontrolės tvarkos aprašo 12 punktu, kuriame nurodyta, jog
RAAD pripažįsta negaliojančiomis išduotas Pažymas (dėl viso Pažymoje nurodyto perdirbto (panaudoto) atliekų kiekio ar jo dalies), jei atlikus Tvarkytojo Patikrinimą paaiškėja, kad Tvarkytojas mokestiniam (-iams) laikotarpiui (-iams) Pažymas išdavė neteisėtai (išdavė Pažymų didesniam atliekų kiekiui, nei buvo perdirbęs (panaudojęs), išdavė
Pažymą po termino, nustatyto Pažymoms išduoti, išdavė Pažymas už tas apmokestina426
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mųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti Pažymas neturėjo teisės,
išdavė Pažymas už apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos, išdavė Pažymas už atliekų kiekį,
panaudotą tuo laikotarpiu, kai nebuvo įtrauktas į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą ar kitaip pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą), Vilniaus RAAD Sprendimu pagrįstai panaikino dalį
neteisėtai išduotų pažymų. Pabrėžė, jog Vilniaus RAAD pagrįstai vadovavosi Aprašo
13 punktu, kuriame nurodyta, jog tuo atveju, kai pažymų buvo išduota didesniam atliekų, nei jų buvo perdirbta (panaudota) per atitinkamą mokestinį laikotarpį, kiekiui, pirmiausia pripažįstamos negaliojančiomis vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui išduotos Pažymos. Nurodė, jog vadovaujantis minėta nuostata, nustačius pažeidimus
dėl pažymų išdavimo, neatsižvelgiant į tai kokiomis atliekų surinkimo sistemomis naudojosi gamintojai ir importuotojai, pirmiausiai pripažįstamos negaliojančiomis vėliausiai atitinkamam laikotarpiui išduotos pažymos. Tuo pagrindu buvo panaikintos vėliausiai pareiškėjo išduotos pažymos, kurios nurodytos Patikrinimo akto išvadų 3,
4 punktuose. Pažymėjo, jog nepanaikinus Sprendimo, nenaikintinas ir Įsakymas. Teismas rėmėsi Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 21 punktu, atsižvelgė į Vilniaus RAAD
Agentūrai pateiktą 2011 m. rugpjūčio 11 d. raštą Nr. VR-1.7-1327, kuriuo Vilniaus RAAD
informavo Agentūrą apie UAB „Tikritus“ išbraukimo iš Sąrašo pagrindą (-us), taip pat
nurodė, kad vadovaujantis Aprašo 24.2 punktu ir atsižvelgus į Sprendimą, Agentūros
direktorius Įsakymu išbraukė UAB „Tikritus“ iš Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo. Vadovaujantis Aprašo 24.3 punktu, Agentūros interneto svetainėje buvo paskelbta informaciją apie UAB „Tikritus“ išbraukimą iš sąrašo ir įmonė apie priimtą sprendimą informuota Agentūros 2011 m.
rugpjūčio 17 d. raštu Nr. (2.3)-A4-2618.
Taip pat teismas netenkino pareiškėjo prašymo dėl norminio administracinio akto
teisėtumo ištyrimo, nurodydama, jog kreipiantis su pareiškimu ir pateiktais kausimais
ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ir argumentuojant savo nuomonę dėl
atitinkamo norminio administracinio akto prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymui ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiam aktui, negalima apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais ar teigimu, kad norminis administracinis aktas
gali prieštarauti Konstitucijai, įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Išdėstyta abejonė dėl teisingo aktų taikymo bei išdėstyti tam tikri atskiri samprotavimai neišreiškia
konkrečios ir nuoseklios teisinės pozicijos dėl prieštaravimo tarp minėtų aktų.
III.
Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ pateikė apeliacinį skundą (IV t., b. l. 1–12), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti
Sprendimo dalį, kuria negaliojančiomis pripažintos UAB „Tikritus“ bendrovėms UAB
„Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ išduotos pažymos Nr. 1012VI0254-1940-7072 ir Nr.
1012VI0253-1940-8020. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atsiliepimai į skundą pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:
1. Pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo dokumentų ir duomenų, re427
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miantis kuriais buvo surašytas Patikrinimo aktas, t. y. nevertino, ar pastarieji dokumentai
buvo objektyvūs, teisingi ir pakankami išvadoms padaryti bei priimti tokį Sprendimą,
kokį priėmė Vilniaus RAAD. Pakartotinai pažymi, kad Sprendimas surašytas iš esmės remiantis tik kitų atliekų tvarkytojų, kurių veikla netgi nebuvo tikrinta, pateiktomis Atliekų apskaitos metinėmis ataskaitomis už 2010 metus, a priori jas laikant teisingomis ir
objektyviomis. Daro išvadą, jog dėl nurodytų aplinkybių Sprendimas neatitinka Viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Be to, pirmosios instancijos teismas,
sprendime nurodydamas, kad Vilniaus RAAD padarė pagrįstą išvadą, jog UAB „Marijampolės švara“ perdavė UAB „Tikritus“ 19,18 tonų plastikinės pakuotės atliekų, kurios
susidarė ne Lietuvos Respublikoje, rėmėsi byloje nesančiais įrodymais (UAB „Marijampolės švara“ pateiktais dokumentais, kurie nebuvo pateikti). Tuo tarpu pareiškėjo pateikti įrodymai (UAB „Tikritus“ 2010 m. Atliekų apskaitos metinė ataskaita, UAB „Marijampolės švara“ 2010 m. spalio 13 d. PVM sąskaita faktūra, UAB „Marijampolės švara“
patikslinta 2010 m. Atliekų apskaitos metinė ataskaita ir jo 2011 m. rugsėjo 9 d. prašymas Marijampolės RAAD) patvirtino, kad visas UAB „Marijampolės švara“ pareiškėjui
perduotas atliekų kiekis buvo surinktas Lietuvos Respublikoje. Pirmosios instancijos
teismas nurodytų įrodymų nevertino, o tik perrašė atitinkamus atsakovo argumentus.
Taip pat pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, nepaisydamas teismo posėdžio metu
nurodytų akivaizdžių Patikrinimo akte padarytų skaičiavimo klaidų, nepateikdamas jokių teisinių argumentų padarė išvadą, kad Patikinimo akte esančios klaidos laikytinos
nereikšmingomis, o UAB „Tikritus“ 2010 metais sutvarkė tik 2 899,505 t plastikinės
pakuotės atliekų, nors pateikti įrodymai patvirtino, jog pareiškėjas 2010 metais iš viso
sutvarkė 2 944,505 t plastikinės pakuotės atliekų.
2. Teigia, jog surašant Patikrinimo aktą ir priimant Sprendimą, visiškai nebuvo nagrinėtos aplinkybės, susijusios su konkrečių negaliotomis pripažintų pažymų panaikinimu. Pažymos buvo pripažįstamos negaliojančiomis iš eilės, nesigilinant į tai, ar jos
iš tikrųjų buvo išduotos neteisėtai, ar gamintojai ir importuotojai, kurie buvo įsigiję
pažymas iš pareiškėjo, mokestiniu laikotarpiu (2010 m.) vykdė jiems įstatymuose nustatytas pareigas ir užtikrino reikiamo kiekio užduotims įvykdyti plastikinės pakuotės
atliekų surinkimą ir kita. Juo labiau, kad mokesčio mokėtojai, įskaitant apeliantus, kuriems pažymų pripažinimo negaliojančiomis faktas lemia tiesiogines neigiamas teisines
ir finansines pasekmes, net nebuvo informuoti apie tai, jog surašytas Patikrinimo aktas
ir kad jį patvirtinus, dalis gamintojų ir importuotojų neteks teisės pasinaudoti mokesčio
už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis lengvata. Teigia, jog pateikė teismui visus įrodymus, patvirtinančius, kad atliekų tvarkytojai, veikdami jų naudai ir vykdydami sutartinius įsipareigojimus bei siekdami užtikrinti, kad apeliantai teisės aktų nustatyta tvarka
įvykdytų pakuočių atliekų perdirbimo užduotis bei įgytų tai patvirtinančius dokumentus, Lietuvos Respublikoje surinko ir perdavė perdirbti pareiškėjui 90,414 t Lietuvoje
surinktų plastikinės pakuotės atliekų. Taigi apeliantai de facto įvykdė pakuotės atliekų
tvarkymo užduotis bei visus kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o pripažinus
jų gautas pažymas negaliojančiomis, apeliantai de jure laikomi neįvykdę pakuočių atliekų tvarkymo užduočių ir turi pareigą sumokėti mokestį už aplinkos teršimą plastikinės
pakuotės atliekomis. Pakartotinai pabrėžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino jam pateiktų įrodymų bei argumentų, taip pat nepagrįstai netaikė Atliekų
tvarkymo įstatymo 32, 341 straipsnių, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo
7 straipsnio nuostatų.
428

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

3. Atsižvelgia į Aprašo 14.7 punktą ir pabrėžia, jog nei teismas, nei Vilniaus RAAD
nenustatė nei vienos faktinės aplinkybės, nenurodė nei vieno teisinio argumento, kurie
pagrįstų, kad iš 262 pažymų, kurias išdavė pareiškėjas už 2010 metais sutvarkytas plastikinės pakuotės atliekas, būtent UAB „Biovela“, UAB „Utenos mėsa“, ar bet kurios kitos
įmonės, nurodytos Sprendime, įsigyta pažyma buvo išduota neteisėtai, t. y. egzistavo
bent vienas atvejis, įvardintas Aprašo 14.7 punkte ir Kontrolės tvarkos aprašo 12 punkte.
Teismas sprendime tik perrašė šių aktų nuostatas.
4. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai, nepateikdamas jokių argumentų, konstatavo, kad Sprendimas atitinka Viešojo administravimo
įstatymo reikalavimus. Pakartotinai pabrėžia, jog Sprendimas nebuvo pagrįstas objektyviais duomenimis. Taip pat Sprendimas nepagrįstas ir teisės normomis, nes nei vienas
iš Sprendime nurodytų pagrindų (Aprašo 14.1, 14.7 p., Kontrolės tvarkos aprašo 12 p.)
negali būti laikomas pagrįstu teisiniu pagrindu pripažinti apeliantams išduotas pažymas
negaliojančiomis. Taip pat nei Sprendime, nei Patikrinimo akte nepateikti motyvai, remiantis kuriais nuspręsta pripažinti negaliojančiomis būtent konkrečias pažymas.
5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi Kontrolės tvarkos aprašo
12, 13 punktais bei nemotyvuodamas atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą kreiptis į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo
ištyrimo.
6. Nurodo, jog Patikrinimo aktas pareiškėjui buvo įteiktas registruotu laišku, todėl
jame ir negalėjo būti užfiksuotos juridinio asmens atstovo pastabos, o pirmosios instancijos teismas atitinkamai negalėjo padaryti išvados, kad nepateikta tikrinamo juridinio
asmens atstovo pastabų, skundų dėl Patikrinimo akte fiksuotų faktų. Be to, Mokesčių
administravimo įstatymo 131 straipsnis, cituojamas teismo, nenurodant, kaip šios teisė
normos susijusios su nagrinėjamu ginču, įtvirtina mokesčio mokėtojo teisę, bet ne pareigą teikti rašytines pastabas dėl patikrinimo akto.
Pareiškėjas UAB „Tikritus“ pateikė apeliacinį skundą (IV t., b. l. 16–25), kuriuo prašo
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Sprendimą ir Įsakymą. Apeliacinis skundas
iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos
teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:
1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir
padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjo pateikti įrodymai, patvirtinantys naujai paaiškėjusias po Vilniaus RAAD Sprendimo priėmimo aplinkybes, egzistavusias ginčo
Sprendimo priėmimo metu, neturi įtakos Sprendimo teisėtumui, teismo sprendime nepagrįstai konstatuota, jog pareiškėjas 2010 metais sutvarkė 2 899,505 t plastikinės pakuotės atliekų. Pirmosios instancijos teismo sprendimu nepagrįstai atmesti argumentai
dėl atliekų tiekėjo UAB „Arlena“ 2010 metais perdirbto atliekų kiekio. Pabrėžia, jog pateikė teismui įrodymus ir nurodė argumentus, patvirtinančius, kad Patikrinimo akte ir
Sprendime, skaičiuojant bendrą pareiškėjo sutvarkytų atliekų kiekį, nebuvo įskaičiuotos
45 t plastikinės pakuotės atliekų (atliekų siuntėjas – UAB „Arlena“). Taip pat nepagrįstai
liko neįvertinti pareiškėjo argumentai dėl UAB „Marijampolės švara“ pareiškėjui perduotų atliekų (19,18 t) kilmės. Teigia, jog pateikė visus reikiamus įrodymus, o atliekų
tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai, įskaitant ir Atliekų tvarkymo taisykles, nenumato draudimo tikslinti Atliekų apskaitos metinės ataskaitos duomenis po jų pateikimo
regiono aplinkos apsaugos departamentui. Teisės tikslinti duomenis egzistavimą teis429
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mo posėdžio metu patvirtino ir atsakovai bei Marijampolės RAAD veiksmai – 2011 m.
rugsėjo 12 d. atliktas duomenų tikslinimas pagal UAB „Marijampolės švara“ prašymą.
Taip pat skundžiamame teismo sprendime liko neįvertinti ir pareiškėjo argumentai bei
įrodymai dėl 2010 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais iš UAB „Vilanpa“ gautų ir perdirbtų 129,53 t plastikinės pakuotės atliekų, surinktų Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Pareiškėjas pateikė visus nurodytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus, kurie atitinka
teisės aktų reikalavimus, nėra nuginčyti, todėl atitinka įrodymų leistinumo reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo savo išvados dėl to, kad po ginčijamo
Sprendimo priėmimo momento pareiškėjo teikiamos situacijos naujos aplinkybės bei
toms aplinkybėms patvirtinti pateikta rašytinė medžiaga neturi įtakos ginčijamų sprendimų panaikinimui.
2. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą ir neteisėtą išvadą dėl Sprendimo teisėtumo įvertinimo ribų ir ginčo sprendimo atitikimo Viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnyje įvirtintiems administracinio akto reikalavimams. Teigia, jog teismo išvada, kad Sprendimo teisėtumas gali būti vertinamas tik patikrinimo metu žinomų aplinkybių ribose, iš esmės neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio
reikalavimų, kadangi toks Sprendimas, atsižvelgiant į pareiškėjo procesiniuose dokumentuose ir šiame skunde nurodytas aplinkybes ir pateiktus rašytinius įrodymus, nėra
pagrįstas objektyviais duomenimis (tikrovę atitinkančiais duomenimis) ir dėl to nėra
tinkamai motyvuotas.
3. Remiasi Mokesčių administravimo įstatymo 128–132 straipsnių nuostatomis ir
pažymi, kad mokestinio patikrinimo pabaigoje mokesčių mokėtojas pasirašytinai supažindinamas su priimtu patikrinimo aktu, suteikiama teisė pateikti pastabas dėl priimto
patikrinimo akto. Kadangi atlikto patikrinimo rezultatas šiuo atveju pareiškėjui pasirašytinai nebuvo pateiktas, jis buvo išsiųstas paštu, o Vilniaus RAAD nebuvo pateiktas pranešimas, kad pareiškėjas nesinaudos savo teise pateikti pastabas, nėra pagrindo
konstatuoti, jog pareiškėjas savo valia nesiekė (atsisakė) pateikti pastabas dėl Patikrinimo akto neatitikimo ar sutiko su šiuo administraciniu aktu. Be to, pareiškėjas nurodė
objektyvias aplinkybes, sukliudžiusias nustatyti Patikrinimo akte nurodytų neatitikimų įmonės atliekų apskaitoje priežastis bei per Mokesčių administravimo įstatymo 131
straipsnyje nustatytą terminą pateikti pastabas. Nurodo, kad dalies Patikrinimo akte
nustatytų neatitikimų nepagrįstumo jis negalėjo nustatyti savarankiškai.
4. Pirmosios instancijos teismas sprendimu pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo reikalavimus bei nustatydamas ginčui reikšmingas aplinkybes nebuvo pakankamai aktyvus. Remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 1, 2, 6
dalimis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A822-2547/2011),
daro išvadą, jog sprendime pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad
ginčo šalių nurodytos aplinkybės patvirtinamos tiesioginiais rašytiniais įrodymais, t. y.
faktiniais duomenimis, betarpiškai patvirtinančiais turinčių bylai reikšmės aplinkybių
buvimą ar nebuvimą, o įrodymo šaltiniu negali būti tik asmens pareiškimas ar atsakovo paaiškinimas. Pabrėžia, jog teismas, vertindamas pareiškėjo pateiktus įrodymus dėl
2010 metais faktiškai perdirbto atliekų kiekio, už kurį pastarasis turėjo teisę išduoti pažymas, iš esmės nepateikė byloje surinktų įrodymų analizės, jų neapibendrino, nepadarė
atitinkamų išvadų dėl byloje nustatytų teisiškai reikšmingų aplinkybių, kuriomis grindė
savo išvadas dėl galutinio sprendimo rezultato.
5. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas. Skun430
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džiamame teismo sprendime neįvertinti pareiškėjo procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai dėl pažymų panaikinimo neteisėtumo ir netinkamo materialinių teisės
normų taikymo, t. y. dėl to, kad Patikrinimo akte bei Sprendime nėra konstatuotas nei
vienas iš Kontrolės tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų pažymų neteisėtumo pagrindų
ar neatitikimo Aprašo 14.3, 14.4 punktų reikalavimams. Taip pat teismas nepasisakė
dėl pareiškėjo argumentų dėl nepagrįsto Kontrolės tvarkos aprašo 13 punkto taikymo
nagrinėjamu atveju.
6. Nesutinka su teismo išvada netenkinti jo prašymo dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą.
Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepimu į apeliacinius skundus (IV t., b. l. 31–32) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti. Atsiliepimas į apeliacinius skundus iš esmės
grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniais
skundais argumentai:
1. Nesutinka su apeliacinių skundų teiginiais, jog pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo pateiktų papildomų įrodymų, nenurodė argumentų, remiantis kuriais
juos atmetė. Pažymi, jog Sprendimas surašytas 2011 m. rugpjūčio 11 d., todėl teismas
vertino, ar būtent tuo metu Vilniaus RAAD priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teigia,
jog nurodyta data yra tiek teisės aktų, tiek įrodymų vertinimo atskaitos taškas. Kadangi
papildomi įrodymai pateikti jau po Sprendimo priėmimo, apeliantų teiginiai dėl netinkamo įrodymų vertinimo yra nelogiški. Be to, nurodo, kad abejonių kelia papildomų
įrodymų pateikimo aplinkybės, o pareiškėjas visus įrodymus teismui galėjo jau pateikti
su skundu, tačiau to nepadarė ir bylos nagrinėjimo metu vis pateikdavo papildomų
naujų įrodymų.
2. Pakartotinai pažymi, kad UAB „Marijampolės švara“ tik praėjus daugiau nei pusei metų nuo ataskaitos pateikimo ir mėnesiui nuo Sprendimo priėmimo pateikė prašymą koreguoti ataskaitos duomenis (2011 m. rugsėjo 12 d.). Be to, iš visos minėtos
įmonės ataskaitos klaida padaryta tik suvedant UAB „Tikritus“ duomenis. Be to, UAB
„Marijampolės švara“ 2011 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. 2009 patvirtina, kad koregavimas
buvo atliktas būtent paprašius pareiškėjui.
3. Teigia, jog pagrįstai buvo vadovautasi Kontrolės tvarkos aprašo 13 punkte įtvirtinta procedūra ir pagrįstai panaikintos vėliausiai pareiškėjo išduotos pažymos.
Atsakovas Agentūra atsiliepimu į apeliacinius skundus (IV t., b. l. 34–36) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti. Atsiliepimas į apeliacinius skundus iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos
teisme bei atsakovo Vilniaus RAAD atsiliepimas į apeliacinius skundus.
Pareiškėjas UAB „Tikritus“ atsiliepimu į trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinį skundą (IV t., b. l. 37–38) prašo apeliacinį skundą patenkinti ir panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą bei priimti naują
sprendimą – panaikinti Sprendimą ir Įsakymą.
Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Biovela“ ir UAB „Utenos mėsa“ atsiliepimu į
pareiškėjo apeliacinį skundą (IV t., b. l. 39–43) sutinka su apeliacinio skundo reikalavimais ir prašo juos tenkinti. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinis skundas bei atsiliepimai į skundą
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pirmosios instancijos teisme, taip pat sutinkama su pareiškėjo apeliaciniame skunde
pateiktais argumentais.
Papildomai nurodo, jog patikrinimą atlikęs pareigūnas, pastebėjęs neatitikimus tarp
UAB „Tikritus“ atliekų apskaitos metinės ataskaitos už 2010 metus ir pirminės atliekų
apskaitos metinės ataskaitos, net nesiaiškino, kurie iš pateiktų duomenų iš tiesų yra teisingi, dėl kokių priežasčių atsirado neatitikimai. Taigi Patikrinimo aktas yra netikslus,
todėl jo pagrindu priimtas Sprendimas yra nepagrįstas, juo labiau, kad aplinkybės, jog
byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad iš tikrųjų per mokestinį laikotarpį Lietuvoje
surinktas ir perdirbtas didesnis plastikinės pakuotės kiekis nei tas, už kurį išduotos pažymos, neginčija ir Vilniaus RAAD. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktika (byla Nr. A556-31/2012), teigia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neturėjo apsiriboti tik tais įrodymais, kuriuos atliekant patikrinimą
buvo neišsamiai surinkęs Vilniaus RAAD. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, turėjo būti atsižvelgta į susiklosčiusią aplinkybių visumą.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliaciniai skundai tenkintini.
Nagrinėjamoje byloje pirmiausia spręstina dėl UAB „Tikritus“ 2010 m. gruodžio 30 d. pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą
(išvežimą), išduotų UAB „Termosnaigė ir Ko“, UAB „Vaidoma“, UAB „Granulta“, UAB
„Dunitas“, UAB „Galvanta“, UAB „Ardita ir Ko“, UAB „BRD“, UAB „Selentė“, UAB „Biovela“, UAB „Utenos mėsa“, UAB „Druskininkų Rasa“, UAB „Rivona“ ir UAB „Scandagra“,
panaikinimo remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 patvirtinto Mokesčio už
aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau
– ir Mokėjimo tvarkos aprašas, šio akto redakcija, galiojusi iki 2012 m. balandžio 15 d.)
14.4 ir 14.7 punktu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo
(toliau – ir Kontrolės tvarkos aprašas) 12 ir 13 punktu teisėtumo ir pagrįstumo.
Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsniu, atliekų tvarkymo srityje
taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar)
produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas nustato mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir (ar)
pakuotės atliekomis. Ginčui aktuali Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio
6 dalies redakcija numatė, kad gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už
aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis už visą gaminių ir (ar) pakuotės
kiekį, jei įvykdo Vyriausybės nustatytas gaminių bei pakuotės atliekų naudojimo ir (ar)
perdirbimo užduotis ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateikia
dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų pakartotinai panaudotą
arba perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį <...>.
Mokėjimo tvarkos aprašo 14.1 punkte paaiškinta, kad pakuotės atliekų naudojimo
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ir (ar) perdirbimo užduočių įvykdymą patvirtina atliekas išvežančios įmonės ar atliekas
naudojančios įmonės pagal Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių
teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184, įtrauktos į Atliekas naudojančių ir eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas (toliau – ir Tvarkytojas), sąrašą, išduodamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintos
formos pažymos mokesčio mokėtojams ir (ar) organizacijoms, nurodytoms Atliekų
tvarkymo įstatymo 343 straipsnyje. Šią nuostatą atitinka ir Kontrolės tvarkos aprašo
11 punkto reguliavimas, iš kurio visumos seka, jog tvarkytojų (nagrinėjamu atveju –
UAB „Tikritus“) išduodamos pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės
atliekų panaudojimą (išvežimą) yra dokumentai, įrodantys gaminių ir (ar) pakuočių
atliekų sutvarkymą. Minėta aplinkybė yra reikšminga Mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems mokesčio mokėtojams, siekiantiems pasinaudoti
mokesčio už aplinkos teršimą lengvata.
Tikrinamos bylos medžiaga rodo, kad Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūra,
atlikusi UAB „Tikritus“ planinį-kompleksinį pirminės atliekų apskaitos ir atliekų apskaitos metinės ataskaitos patikrinimą, metinės ataskaitos apie išduotas pažymas dėl apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimo patikrinimą už 2010 m.,
nustatė, kad pareiškėjas neteisėtai išdavė pažymas 124,149 t plastikinės pakuotės atliekų, tame skaičiuje perduotų UAB „ECSO“, UAB „Marijampolės švara“ ir UAB „Maldis“.
Atsižvelgdamas į aplinkybę, kad nurodytas pakuotės kiekis buvo surinktas ne Lietuvoje, kaip reikalauja Mokėjimo tvarkos aprašo 14.4 punktas, vadovaudamasis Mokėjimo tvarkos aprašo 14.7 punktu ir Kontrolės tvarkos aprašo 12 punktu bei 13 punktu,
kuris nustato, kad tuo atveju, kai pažymų buvo išduota didesniam atliekų, nei jų buvo
perdirbta (panaudota) per atitinkamą mokestinį laikotarpį, kiekiui, pirmiausia pripažįstamos negaliojančiomis vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui išduotos
pažymos, Vilniaus RAAD Sprendimu pripažino negaliojančiomis dalį UAB „Tikritus“
2010 m. gruodžio 30 d. išrašytų pažymų.
Pažymėtina, jog Mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu ir jį įgyvendinančiais poįstatyminiais aktais Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentams priskirta
mokesčio už aplinkos teršimą administravimo funkcija pagal savo pobūdį yra viešojo
administravimo veikla, todėl šiuose teisiniuose santykiuose RAAD yra laikomi viešojo
administravimo subjektais. Veikdami nurodytos kompetencijos srityje, RAAD inter alia
yra saistomi bendrųjų teisės ir gero administravimo, apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principų.
Teisėjų kolegija, visumoje įvertinusi ginčo teisiniams santykiams taikytiną reguliavimą, konstatuoja, kad Kontrolės tvarkos aprašo 13 punkto nuostata negali būti aiškinama, kaip suteikianti viešojo administravimo institucijai, įgaliotai kontroliuoti pažymų
apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) išdavimo teisėtumą, teisę vadovautis vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui išduotų
pažymų anuliavimo taisykle analizuojant bendrus Tvarkytojo veiklos rezultatus. Tokiu
atveju, kaip iliustruoja nagrinėjamos bylos aplinkybės, mokesčio mokėtojai, kuriems
Tvarkytojas išduoda pažymas kalendorinių metų pabaigoje, paaiškėjus tam tikriems
Tvarkytojo veiklos trūkumams, rizikuoja netekti galimybės į palankesnes, lyginant su
įprastinėmis, apmokestinimo sąlygas, nors jie niekaip nėra susiję su įvykdytų teisės ak433
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tuose nustatytų reikalavimų pažeidimais. Todėl Vilniaus RAAD neįrodžius, kad UAB
„Termosnaigė ir Ko“, UAB „Vaidoma“, UAB „Granulta“, UAB „Dunitas“, UAB „Galvanta“,
UAB „Ardita ir Ko“, UAB „BRD“, UAB „Selentė“, UAB „Biovela“, UAB „Utenos mėsa“,
UAB „Druskininkų Rasa“, UAB „Rivona“ ir UAB „Scandagra“ plastikinės pakuotės atliekos, kurias priėmė UAB „Tikritus“, buvo nelietuviškos kilmės, Sprendimas negali būti
pripažintas teisėtu ir pagrįstu.
Sisteminė Kontrolės tvarkos aprašo normų analizė suponuoja išvadą, kad Kontrolės tvarkos aprašo 13 punktas yra skirtas situacijoms, kai patikrinimo metu nustatoma,
kad konkretus mokesčio mokėtojas turi pažymų didesniam atliekų, nei jų buvo perdirbta (panaudota) per mokestinį laikotarpį, kiekiui. Tai įgalina mokesčio administravimo veiksmus atliekančią instituciją, prieš tai sudarius sąlygas visiems asmenims, kurių
interesus gali paveikti priimamas administracinis aktas, būti išklausytiems, vėliausiai
šiam mokesčio mokėtojui išduotas pažymas laikyti negaliojančiomis faktiškai perduotą
atliekų masę viršijančioje dalyje. Kadangi, kaip matyti, dėl „ECSO“, UAB „Marijampolės
švara“ ir UAB „Maldis“ vardu išduotų pažymų valdingo pobūdžio patvarkymų Vilniaus
RAAD skundžiamu sprendimu nėra išreiškęs, teisėjų kolegija nevertina ir nepasisako
ginčo atliekų susidarymo vietos klausimu.
Bylos medžiaga (I t., b. l. 198–205) patvirtina pareiškėjo paaiškinimus, kad Aplinkos apsaugos agentūros direktorius, vadovaudamasis Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu
Nr. 184, 21.3 punktu, numatančiu, jog atliekas naudojanti ir (ar) atliekas eksportuojanti įmonė iš sąrašo išbraukiama, kai RAAD priėmė sprendimą pripažinti negaliojančia
(-iomis) atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išduotą (-as) pažymą (-as), 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. AV-172 pripažino Atliekas naudojančių
ir (ar) atliekas eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo 70 eilutę,
kurioje buvo įrašyta UAB „Tikritus“, netekusia galios. Apeliacinės instancijos teismas,
remdamasis prieš tai išdėstytais motyvais, kuriais paneigtas Agentūros taikyto teisinio
pagrindo egzistavimas, naikina Įsakymą.
Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios
instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
143 str.), neteisingai vertino surinktus įrodymus, todėl priėmė neteisėtą bei nepagrįstą
sprendimą, kuris naikinamas ir byloje priimamas 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 uždarosios akcinės bendrovės „Tikritus“, trečiųjų suinteresuotų asmenų
uždarosios akcinės bendrovės „Biovela“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Utenos mėsa“
apeliacinius skundus tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą panaikinti.
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikritus“ skundą tenkinti.
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Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamento 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr. VR-17.5-59 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ ir Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymą Nr. AV-172 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. AV-45 „Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių,
turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“.
Sprendimas neskundžiamas.

2.4. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
2.4.1. Dėl profesinės sąjungos atsisakymo duoti sutikimą paskirti tarnybinę
nuobaudą profesinės sąjungos renkamojo organo nariui
Dėl įrodinėjimo naštos bylose, susijusiose su profesinės sąjungos atsisakymo duoti
išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą teisėtumo vertinimu
Teismas gali panaikinti pareigūnams atstovaujančio organo atsisakymą duoti sutikimą
paskirti tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos renkamojo organo nariui tik nustatęs,
kad profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą iš esmės
pažeidžia teisėtus valstybės institucijos interesus bei tai, jog tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl šio pareigūno veiklos profesinėje sąjungoje.
Valstybės institucijos interesų esminis pažeidimas yra vertinamoji sąvoka, kuri kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios bylos medžiagą bei faktinę situaciją. Vertinant valstybės institucijos, kaip darbdavio, interesų pažeidimo reikšmingumą gali būti atsižvelgta į institucijos vykdomų funkcijų pobūdį, jų pareigūnų
statuso ypatumus, darbdavio interesų pobūdį ir kt. Siekiant užtikrinti veiksmingą institucijų,
kurios atsakingos už viešojo intereso apsaugą, veiklą galima pripažinti būtinumą, kad šios
institucijos turėtų galimybę vykdyti drausminę procedūrą. Drausmės užtikrinimas institucijų,
kurios tvarkomos statutinės drausmės pagrindais, sistemoje iš tikrųjų gali būti vertinamas
kaip tinkamo tarnybos funkcijų ir įgaliojimų, kurias ši tarnyba privalo atlikti, įgyvendinimo
priemonė, atitinkanti privalomą esminio darbdavio intereso pažeidimo reikalavimą.
Profesinė sąjunga, spręsdama vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas prašymą dėl išankstinio sutikimo skirti pareigūnui tarnybinę nuobaudą, privalo įvertinti nuobaudos teisėtumą
ir pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda pareigūnui nėra skiriama dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinės sąjungos nariams arba dėl veiklos
profesinėje sąjungoje, nevertindama atitinkamos veikos inkriminavimo pareigūnui pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų bei aiškiai išreikšti savo poziciją (sutinka / nesutinka) dėl
nuobaudos skyrimo konkrečiam profesinės sąjungos nariui ir apie savo sprendimą pranešti
prašymą pateikusiam asmeniui. Tam tikras faktinių aplinkybių vertinimas yra neišvengiamas, tačiau jis turi būti atliekamas tik tokia apimtimi, kad nebūtų peržengiama profesinei sąjungai suteikta diskrecija nuspręsti tik dėl (ne)sutikimo paskirti pareigūnui tarnybinę
nuobaudą. Profesinėms sąjungoms nėra suteikta teisė vertinti drausminės procedūros pagrįstumą ir teisėtumą. Profesinės sąjungos atliekama kontrolė apima tik patikrinimą, ar
tarnybinė nuobauda nėra taikoma dėl pareigūno veiklos profesinėje sąjungoje, ar nebuvo
padaryta akivaizdžios jo veiklos vertinimo klaidos bei piktnaudžiauta įgaliojimais.
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Profesinė sąjunga, mananti, jog tarnybinė nuobauda pareigūnui skiriama dėl jo veiklos
profesinėje sąjungoje, visų pirma, turi pateikti pakankamai faktų, leidžiančių daryti prielaidą dėl tarnybinės nuobaudos ryšio su profesinės sąjungos veikla buvimo. Tik tuo atveju, jeigu profesinė sąjunga įrodo tokias faktines aplinkybes, kurios yra pakankamos daryti
prielaidą dėl tarnybinės nuobaudos ryšio su profesinės sąjungos veikla buvimo, valstybės
institucija turi įrodyti, kad nebuvo pažeistas Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalyje
numatytas draudimas skirti tarnybinę nuobaudą dėl darbuotojo narystės profesinėje sąjungoje. Kitaip tariant, kai profesinė sąjunga, teigianti, kad jos nariui tarnybinė nuobauda
taikoma dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje, teismui nurodo aiškias ir konkrečias faktines
aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ryšio su profesinės sąjungos veikla, pati valstybės institucija, kaip darbdavys, turi įrodyti, kad tarnybinės
nuobaudos neskiria dėl pareigūno veiklos profesinėje sąjungoje.
Administracinė byla Nr. A662-368/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00191-2011-8
Procesinio sprendimo kategorija 16.8

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. birželio 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),
Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei L. M.,
atsakovo atstovui advokatui Tomui Bagdanskiui,
trečiajam suinteresuotam asmeniui V. B.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo apeliacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymą atsakovui Nacionaliniam pareigūnų
profesinių sąjungų susivienijimui dėl sprendimo atsisakyti duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – V. B.).
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) prašymu (I t., b. l. 1−4) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydamas panaikinti Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo
(toliau – ir Susivienijimas) 2011 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. NP17-6(11) (toliau – ir
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Sprendimas), kuriuo atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą, Tarnybos Vilniaus rinktinės Nelegalios migracijos ir prevencijos kontrolės skyriaus vyresniajam specialistui V. B.
Paaiškino, kad 2010 m. gruodžio 2 d. Tarnyboje buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl Vilniaus rinktinės pareigūno V. B. veiksmų tyrimo. 2010 m. gruodžio 23 d. tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 27-54 „Dėl Vilniaus rinktinės pareigūno V. B. veiksmų
tyrimo“ (toliau – ir Tarnybinio patikrinimo išvada) konstatuota, kad V. B., nepakankamai
atsakingai, išsamiai ir kruopščiai vykdydamas jam tiesioginio viršininko duotą užduotį
bei tarnybos metu naudodamasis savo tarnybiniu kompiuteriu ne su tarnyba susijusiais
tikslais, pažeidė Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo
ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-429,
21.1, 27.6 punktus, Tarnybos Vilniaus rinktinės darbo reglamento, patvirtinto Tarnybos
Vilniaus rinktinės vado 2009 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 8-138, 35, 119 punktus, Tarnybos Vilniaus rinktinės Nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės skyriaus vyresniojo
specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto Tarnybos Vilniaus rinktinės vado 2007 m.
gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 8-637, 23, 25 punktų nuostatas. Patvirtinus Tarnybinio patikrinimo išvadą, už paminėtų teisės normų reikalavimų pažeidimus nuspręsta pareigūnui V. B. skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą. Pažymėjo, kad vadovaujantis tarnybinių
patikrinimų atlikimo tvarkos nuostatomis, Tarnybos atliekamo tarnybinio patikrinimo
dėl V. B. veiksmų šiam nepakankamai atsakingai, išsamiai ir kruopščiai vykdant jam tiesioginio viršininko duotą užduotį metu nebuvo nagrinėtas minėto pareigūno narystės
ar veiklos profesinėje sąjungoje klausimas. Nurodė Vidaus tarnybos statuto (toliau – ir
Statutas) 43 straipsnio 4 dalį, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo administracinę bylą Nr. A3-170/2004. Pabrėžė, kad vertinti tarnybinės nuobaudos
paskyrimo pagrįstumą ir teisėtumą gali tik teismas (Statuto 26 str. 11 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 str.). Pažymėjo, kad
Tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra jokių duomenų, įrodymų, jog nagrinėjamu atveju
tarnybinę nuobaudą V. B. ketinama skirti dėl jo narystės profesinėje sąjungoje arba dėl
jo veiklos profesinėje sąjungoje. Pareiškėjo manymu, Susivienijimas nepagrįstai kliudo
vykdyti Tarnybos vidaus administravimo funkciją – tarnybinės drausmės užtikrinimą,
ir taip pažeidžia vieną iš esminių, būdingų statutinei įstaigai, interesų – tinkamą tarnybinės drausmės užtikrinimą. Pažymėjo, kad 2010 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. (21)-145961 taip pat kreipėsi į profesinę sąjungą, kurios pirmininkas yra V. B., su prašymu duoti
sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą minėtam pareigūnui. Tačiau profesinė
sąjunga 2011 m. sausio 6 d. rašte Nr. PP17-1(11) nurodė, kad priėmė sprendimą neduoti
sutikimo skirti pareigūnui V. B. tarnybinę nuobaudą bei nurodė analogiškas nesutikimo
priežastis kaip ir Susivienijimas.
Atsakovas Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas atsiliepimu į
prašymą (I t., b. l. 92−96) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė Statuto 44 straipsnio 3 dalį, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 3 d. teisėjų pasitarime aprobuotą administracinių bylų
dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimą, 2003 m. gruodžio
9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4-1240/2003. Akcentavo, kad siekis susidoroti
su Susivienijimo renkamojo organo nariais dėl jų statuso bei veiklos negalėtų būti ir
niekada nebūtų išreikštas tiesiogiai, nes tokiu atveju jis savaime būtų neteisėtas. Pabrėžė,
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kad vertinant, ar tarnybinis patikrinimas nebuvo pradėtas dėl V. B., kaip Susivienijimo
Tarybos nario, aktyvios visuomeninės veiklos, turėjo būti atsižvelgta į tai, ar tarnybinis
patikrinimas nebuvo atliktas akivaizdžiai tendencingai, neobjektyviai, šališkai. Paaiškino, kad nesutikime skirti tarnybinę nuobaudą atkreipė dėmesį į akivaizdžiai neobjektyvius bei nepagrįstus Tarnybinio patikrinimo išvados teiginius bei padarytas analogiškas
tarnybinio patikrinimo išvadoje nustatytoms aplinkybėms iš esmės prieštaraujančias
išvadas. Darė išvadą, kad su tarnybinės atsakomybės profesinės sąjungos pirmininkui
V. B. taikymu nesutiko pagrįstai bei teisėtai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir
neperžengiant savo kompetencijos ribų. Susivienijimo nuomone, vienas akivaizdžiausių
įrodymų, kad tarnybinis patikrinimas V. B. atžvilgiu buvo pradėtas ir tarnybinę nuobaudą buvo siūloma skirti būtent dėl šio pareigūno turimo Susivienijimo renkamojo organo
nario statuso bei jo aktyvaus dalyvavimo šios organizacijos bei Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos veikloje, yra tarnybinio patikrinimo išvadoje nuolat minimas,
tačiau neištirtas (nei patvirtintas objektyviais duomenimis, nei paneigtas) teiginys apie
tai, jog minėtas pareigūnas darbo metu prioritetus skiria ne tarnybinei, o profsąjungos
veiklai. Tvirtino, jog faktiniais duomenimis nepagrįsti teiginiai rodo akivaizdų negatyvų
nusiteikimą Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos, jos pirmininko, o kartu ir
Susivienijimo bei jų vykdomos profsąjungos veiklos atžvilgiu. Atsakovo manymu, V. B.
turimas renkamojo organo nario statusas ir per jį vykdoma veikla galėjo turėti įtakos
neigiamam Tarnybos požiūriui į V. B. bei siekį dėl to su juo susidoroti. Nurodė ABTĮ 23
straipsnio 3 dalį, paaiškino, kad Tarnybos vardu skundus galintis pasirašyti subjektas
yra jos vadas, tačiau nagrinėjamu atveju teismui paduotą prašymą pasirašė ne Tarnybos
vadas, bet l. e. jo pareigas pulkininkas G. K., nors kartu su prašymu nebuvo pateikti įgaliojimai Tarnybos vardu pasirašyti prašymą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 29 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino ir Susivienijimo Sprendimą panaikino.
Nurodė Statuto 43 straipsnio 4 dalį ir pažymėjo, kad išankstinis profesinės sąjungos
renkamojo organo sutikimas yra reikalingas, jeigu tarnybinė nuobauda yra skiriama
profesinės sąjungos nariui. Atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. sausio 14 d. nutarimą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004
m. balandžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A3-170/2004, 2006 m. vasario 3
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A2-748/2006, 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A5-791/2007, 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A146-900/2009, 2010 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1461370/2009. Nustatė, kad pareiškėjas atsakovui pateikė Tarnybinio patikrinimo išvadą,
kurioje konstatuoti trečiojo suinteresuoto asmens galimai padaryti tarnybiniai nusižengimai, nurodytos aplinkybės bei kaltės forma, atitinkamos išvados. Konstatavo, kad iš
Tarnybinio patikrinimo išvados turinio aiškiai matyti, jog galimai padaryti tarnybiniai
nusižengimai nėra susiję su V. B. naryste Susivienijime, o yra kilę iš netinkamo tarnybinių pareigų atlikimo. Pažymėjo, kad byloje nėra duomenų ir atsakovas jų nepateikė, jog
pareiškėjas, pradėdamas ir atlikdamas tarnybinį patikrinimą, turėjo tikslą ir ketinimus
nubausti trečiąjį suinteresuotą asmenį būtent už jo narystę Susivienijime. Pažymėjo, kad
Sprendime Nr. NP17-6(11) nurodomi argumentai, jog Tarnyba būtent dėl profsąjungos
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veiklos siekia susidoroti su V. B., be tai patvirtinančių objektyvių įrodymų, negali būti
laikomi pakankamais atsisakant duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą. Atkreipė dėmesį į Statuto 24 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintą draudimą pareigūnui darbo laiku
vykdyti profesinių sąjungų veiklą. Konstatavo, kad atitinkama statutinė įstaiga turi teisę
reikalauti iš pareigūno, kad šis darbo laiku vykdytų tik tarnybines pareigas ir tuo metu
neužsiimtų kita, taip pat ir profesinių sąjungų veikla.
Pažymėjo, kad Susivienijimas, atsisakydamas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, vertino ir pateikė argumentus, susijusius su tarnybinio patikrinimo metu nustatytomis aplinkybėmis, jų vertinimu, t. y. iš esmės vertino nusižengimų faktus, nusižengimų sudėtis, tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumą ir pagrįstumą, kai tokia teisė
Susivienijimui šiuo atveju nebuvo suteikta. Pabrėžė, kad tarnybinio tikrinimo motyvacija, teisėtumas bei atitinkamų išvadų pagrįstumo klausimai nėra šios kategorijos administracinių bylų nagrinėjimo dalykas.
Nustatė, kad vidaus reikalų ministras 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1KA274 pavedė vidaus tarnybos pulkininkui G. K. laikinai eiti Tarnybos vado pareigas nuo
2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. sausio 21 d. Darė išvadą, kad prašymą dėl sprendimo
atsisakyti duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą panaikinimo 2011 m. sausio 20 d.
pasirašė įgaliotas asmuo (ABTĮ 23 str. 3 d.).
Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1920-331/2011 yra apskųstas apeliacine tvarka, todėl nagrinėjamu atveju prejudicinės galios neturi.
III.
Atsakovas Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas apeliaciniu
skundu (II t., b. l. 186−193) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir
priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
Paaiškina, kad spręsdami, ar duoti sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo išsamiai Tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodytų faktinių aplinkybių, tarnybinio nusižengimo sudėties elementų bei išvados pagrįstumo ir teisėtumo nevertino, o atkreipė
dėmesį tik į esminius tendencingą siekį be objektyvaus pagrindo nubausti V. B. rodančius tarnybinio patikrinimo išvados aspektus bei akivaizdžius loginius galutinių išvadų
prieštaravimus surinktų faktinių duomenų visumai. Atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A14-604/2007 ir paaiškina, kad vertino V. B. tiesioginio vadovo tarnybinio pranešimo
turinį, pačios situacijos esmę ir kontekstą. Paaiškina, jog V. B. dirba pagal individualų
darbo grafiką, todėl į Susivienijimo organizuojamą renginį vyko iškart pasibaigus nustatytam jo darbo laikui, o ne tarnybos metu. Teigia, jog visiškai nevertinant tarnybinio
patikrinimo išvadoje pateiktų duomenų neįmanoma priimti objektyvaus sprendimo dėl
to, ar tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos nariui nesiūloma skirti dėl jo veiklos ar
narystės profesinėje sąjungoje. Nurodo Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos
Nr. 135 1 straipsnį, 2 straipsnio 1 dalį, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr.
87 1 straipsnio 2 dalies b punktą, 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/14/EB 7, 8 straipsnius. Mano, kad nagrinėjamu atveju teismas nepagrįstai
siaurai išaiškino Statuto 43 straipsnio 4 dalyje, 44 straipsnio 3 dalyje, Profesinių sąjungų
įstatymo 21 straipsnyje įtvirtintą garantiją. Teigia, kad teismas nepagrįstai Statuto 43
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straipsnio 4 dalį, 44 straipsnio 3 dalį, Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2 dalį
išaiškino kaip įtvirtinančias darbdavių teisių pažeidimo prezumpciją tais atvejais, kai
profesinė sąjunga ar jų susivienijimas nesutinka su tarnybinės nuobaudos jos nariui paskyrimu. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartį
civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2011, 2000 m. spalio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-31001/2000, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr.
2A-1078-510/2010, 2010 m. gegužės 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-488-340/10 ir
daro išvadą, kad bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėdami ginčus dėl profesinių
sąjungų atsisakymo duoti sutikimą dėl drausminės nuobaudos jų nariams paskyrimo,
įrodinėjimo pareigą perkelia darbdaviui, o ne profesinei sąjungai. Nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1672/2010, Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 3 straipsnio 1 dalį,
21 straipsnio 2 dalį, Statuto 43 straipsnio 4 dalį ir mano, kad ta pati garantija turi būti
aiškinama bei taikoma vienodai visiems subjektams, nediskriminuojant vidaus reikalų
įstaigose dirbančių profesinių sąjungų narių bei šiose įstaigose narių turinčių profesinių
sąjungų. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartį
civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2011 ir daro išvadą, kad esminis darbdavio interesas turi
būti pagrįstas objektyviais duomenimis, o ne savaime preziumuojamas. Pažymi, kad
tarnybinių nuobaudų skyrimas yra kraštutinė, tik viena iš galimų tarnybinės drausmės
užtikrinimo priemonių. Atkreipia dėmesį, kad Tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo
konstatuota, jog tarnybinį nusižengimą įvykdė ne tik V. B., bet ir jo tiesioginis viršininkas, tačiau pastarasis tebuvo įspėtas žodžiu.
Pareiškėjas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 197−200) prašo pirmosios
instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti.
Pabrėžia, kad nei Tarnybos atlikto tyrimo medžiagoje, nei Tarnybinio patikrinimo
išvadoje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad tarnybinę nuobaudą nuspręsta skirti ne
dėl nustatytų pažeidimų padarymo, bet dėl trečiojo suinteresuoto asmens priklausymo
profesinei sąjungai ar Susivienijimui. Nurodo Statuto 26 straipsnio 8 dalį, vidaus reikalų
ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308 patvirtintos Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos 25, 5 punktus ir
daro išvadą, kad byloje esanti trečiojo suinteresuoto asmens tiesioginio vadovo charakteristika, kurioje pateikiama nesusijusi su inkriminuojamais pažeidimais nuomonė, jog
V. B. tarnyboje prioritetą teikia ne tiesioginei, o profsąjungos veiklai, yra neprivaloma
vadovui, turinčiam teisę skirti tarnybinę nuobaudą. Atkreipia dėmesį, kad tai patvirtina
faktas, jog pareigūnui siūloma skirti pačią švelniausią tarnybinę nuobaudą – pastabą,
nors dėl savo aplaidaus neveikimo jis pažeidė net keletą teisės aktų. Atkreipia dėmesį į
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo administracinę bylą Nr. A3-170/2004, pabrėžia, kad
įstatymų leidėjas nustatė profesinėms sąjungoms ne tik teises, bet ir pareigas, nurodo
Profesinių sąjungų įstatymo 4 straipsnį, Statuto 44 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalį ir mano, jog atsakovo reiškiama pozicija, kad už
nusižengimus tarnybinei drausmei jis negali būti traukiamas dėl to, kad yra profesinės
sąjungos lyderis, tėra siekis sukurti teisinę padėtį, dėl kurios profesinės sąjungos pirmininkas būtų traktuojamas skirtingai nei kiti pareigūnai, dėl savo statuso turėtų privilegiją nebūti traukiamas atsakomybėn. Atkreipia dėmesį, kad trečiasis suinteresuotas asmuo
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yra profesinės sąjungos pirmininkas ir Susivienijimo tarybos narys, todėl tai galėjo turėti įtakos Susivienijimo sprendimui nesutikti su skiriama tarnybine nuobauda.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Nagrinėjamas ginčas kilo dėl profesinės sąjungos atsisakymo duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą statutiniam pareigūnui, kuris yra profesinės sąjungos
renkamojo organo narys, pagrįstumo bei teisėtumo.
Šiuo klausimu visų pirma reikia pažymėti, kad profesinių sąjungų veiklos laisvę,
įskaitant valstybės tarnybos pareigūnų laisvę steigti ir stoti į profesines sąjungas savo
interesams ginti, pripažįsta tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek įvairūs tarptautiniai susitarimai.
Profesinių sąjungų statuso ir veiklos pagrindiniai principai, funkcijos yra suformuluoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 straipsnyje. Interpretuodamas šių konstitucinių normų turinį, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, jog laisvos
profesinės sąjungos – tai vienas iš pilietinės visuomenės elementų. Pagal Konstituciją
negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuris varžytų ar paneigtų profesinių
sąjungų konstitucinę teisę kurtis laisvai ir veikti savarankiškai ginant darbuotojų profesines, ekonomines ir socialines teises bei interesus (Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimas).
Kiekvieno asmens, inter alia valstybės tarnybos pareigūnų, laisvė jungtis į asociacijas įtvirtinta tiek Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte
(8 str.), tiek Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte (22 str.). Kartu šiuose
dokumentuose numatyti tam tikri šios laisvės apribojimai, taikomi asmenims, tarnaujantiems ginkluotosiose pajėgose ir policijoje (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių
pakto 22 str. 2 d.; Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 8 str. 2
d.) bei valstybės administracijoje (Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 8 str. 2 d.). Šiame kontekste reikia išskirti ir Tarptautinės darbo organizacijos
1948 m. Konvenciją Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo,
kurios 2 straipsnis numato darbuotojams ir darbdaviams be jokių išimčių teisę pasirinkti, be išankstinio leidimo steigti ir stoti į organizacijas. Panašiai profesinių sąjungų laisvės klausimas reguliuojamas ir Europos organizacijų priimtuose dokumentuose. Pagal
Europos socialinės chartijos 5 straipsnį, siekdamos užtikrinti arba skatinti darbuotojų
ir darbdavių laisvę kurti vietines, nacionalines ar tarptautines organizacijas savo ekonominiams ar socialiniams interesams ginti ir stoti į šias organizacijas, Šalys įsipareigoja
savo nacionalinės teisės normomis nevaržyti šios laisvės arba jų netaikyti taip, kad ją
varžytų. Vidaus teisei palikta reguliuoti, kokiu mastu šiame straipsnyje numatomos garantijos turi būti taikomos policijai ir kariškiams. Lygias teises vienytis valstybės tarnautojams kaip ir kitiems piliečiams numato ir Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos Nr. R(2000)6 dėl valstybės tarnautojų statuso Europoje 8 principas. Jų teisės,
ypač politinės ir profesinių sąjungų teisės, gali būti teisėtai ribojamos tik tiek, kiek yra
būtina tinkamam jų viešųjų funkcijų atlikimui. Europos žmogaus teisių konvencijos 11
straipsnio 1 dalis taip pat garantuoja kiekvieno asmens laisvę jungtis į asociacijas kartu
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su kitais, įskaitant teisę steigti ir stoti į profesines sąjungas savo interesams ginti. Tačiau
tam tikri apribojimai gali būti taikomi asmenims, tarnaujantiems ginkluotose pajėgose,
policijoje ar valstybės tarnyboje (Konvencijos 11 str. 2 d.). Profesinių sąjungų laisvės,
kaip specialios asociacijų laisvės formos, svarba valstybės tarnyboje ne kartą akcentuota
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2008
m. lapkričio 12 d. didžiosios kolegijos sprendimas byloje D. ir B. prieš Turkiją, Reports of
Judgments and Decisions 2008). Tuo tarpu Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija
remiasi universaliu principu ir nustato, jog kiekvienas turi laisvę jungtis kartu su kitais
į visų lygių asociacijas, ypač politinėje, profesinėje ir pilietinėje srityse, įskaitant teisę
steigti profesines sąjungas ir stoti į jas ginti savo interesų (Chartijos 12 str. 1 d.).
Taigi iš minėtų dokumentų analizės matyti, kad kilęs ginčas turi būti sprendžiamas
pripažįstant profesinių sąjungų veiklos laisvės apsaugos būtinumą, kurį patvirtina visi
svarbiausieji žmogaus teisių apsaugos srities dokumentai. Atsižvelgus į tai, reikia pabrėžti, kad valstybės tarnautojų, pareigūnų ir kitų darbuotojų atstovavimas, sprendžiant
tarpusavio pagalbos ir profesinio solidarumo klausimus, turi esminę svarbą užtikrinant
tinkamą valstybės institucijų funkcionavimą, taigi – ir jų uždavinių vykdymą.
Pripažindamas valstybės tarnautojų profesinių sąjungų veiklos svarbą įstatymų leidėjas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalyje numatė, jog
profesinių sąjungų nariams (išskyrus išimtį, nustatytą šio straipsnio 5 dalyje ir šio Statuto 53 straipsnio 1 dalies 13 punkte) negali būti taikomos tarnybinės nuobaudos ir atleidimas iš vidaus tarnybos dėl jų narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo vidaus
reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose. Šioje
nuostatoje, be kita ko, numatyta, kad skiriant tarnybines nuobaudas, išskyrus tarnybinę
nuobaudą – atleidimą iš vidaus tarnybos, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas.
Profesinių sąjungų renkamojo organo narių darbo teisių garantijos numatytos Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje. Pagal Profesinių sąjungų
įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nario pagal Darbo sutarties įstatymo
29 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą ir savo valia, negavęs tos profesinės sąjungos
įmonėje renkamojo organo išankstinio sutikimo. Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą –
atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Konstitucinis Teismas dar 1999 m. sausio 14 d. nutarime konstatavo, kad
Profesinių sąjungų įstatyme įtvirtinta aptariamoji norma reguliuoja profesinės sąjungos
narių, kurie yra išrinkti į renkamuosius profesinės sąjungos organus, darbo ir socialines
garantijas, o pastarosios yra numatytos tam, kad jie dėl savo darbo renkamuosiuose
profesinės sąjungos organuose nebūtų diskriminuojami, t. y. kad su jais nebūtų susidorota už jų veiklą šiuose organuose (pavyzdžiui, be pagrindo paskiriant drausmines
nuobaudas ir kt.), taip pat kad darbo šiuose organuose laikotarpiu jiems būtų išsaugotos
lygios su kitais darbuotojais teisės. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio nuostatas kartu su Darbo kodekso 134
straipsnio 3 dalimi, yra pažymėjęs, kad nesant tiesioginės normos, reglamentuojančios
darbdavio teisę ginčyti atitinkamo organo atsisakymą duoti sutikimą skirti darbuotojui
drausminę nuobaudą – papeikimą, darbdavys pagal DK 134 straipsnio 3 dalies analogiją (DK 9 str. 1 d.) turi teisę tokį atsisakymą ginčyti tiesiogiai teisme, o teismas gali
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tokį atsisakymą panaikinti, jeigu darbdavys įrodo, kad atsisakymas iš esmės pažeidžia jo
interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje
Nr. 3K-3-248/2012). Taigi kalbant apie profesinių sąjungų renkamojo organo narius, dėl
kurių valstybės institucija, kaip darbdavys, kreipiasi į profesinę sąjungą, reikalaujama,
kad valstybės institucija, taikanti drausminę procedūrą, pagrįstų ne bet kokį, o esminį
teisėtų interesų pažeidimą, t. y. aiškų ir rimtą atitinkamos valdžios institucijos įstatymais
jai priskirtų uždavinių vykdymo sutrikdymą.
Kita vertus, nors profesinių sąjungų veiklos laisvė, įskaitant jos narių darbo garantijas, turi būti pripažįstama pagrindine, taip pat matyti, kad jos įgyvendinimui gali būti
taikomi tam tikri apribojimai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra
pažymėjęs, jog teisinio reguliavimo dėl profesinių sąjungų narių garantijų kontekste yra
apibrėžiamos ir profesinės sąjungos diskrecijos teisės duoti ar ne sutikimą dėl tarnybinės
nuobaudos skyrimo ribos: profesinė sąjunga šią teisę turi naudoti tik kaip priemonę apginti savo narius nuo diskriminacijos narystės profesinėje sąjungoje pagrindu, nesant įrodymų, jog tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl asmens veiklos profesinėje sąjungoje,
profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra neteisėtas,
kadangi nepagrįstai suvaržytų viešojo administravimo subjektų teisę vykdyti įstatymais
priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių tarnautojų darbinės veiklos trūkumus,
padarytus pažeidimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1080/2010; 2012 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2288/2012). Be to, draudžiama pirmiau aptartą profesinių sąjungų narių garantijų sistemą įgyvendinti tokiu būdu, kuris, priklausomai nuo aplinkybių,
suponuotų piktnaudžiavimą teise ir dėl kurio valstybės institucijos vadovybei kiltų kliūčių
įgyvendinti tinkamą valstybės institucijos funkcionavimą. Šiuo klausimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau yra nusprendęs, kad profesinės sąjungos savo veikloje
gindamos savo narių teises taip pat turi laikytis sąžiningumo principo ir šią veiklą vykdyti
rūpestingai, nepiktnaudžiaujant jai suteiktomis teisėmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-418/2009).
Taigi iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl profesinės sąjungos nesutikimo paskirti tarnybinę nuobaudą atitinkamam pareigūnui, turi
užtikrinti viešosios valdžios institucijos, kaip darbdavio, ir jos darbuotojų interesų balansą. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą ir jį aiškinančią teismų praktiką, teismas gali
panaikinti pareigūnams atstovaujančio organo atsisakymą duoti sutikimą paskirti tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos renkamojo organo nariui tik nustatęs, kad profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą iš esmės pažeidžia
teisėtus valstybės institucijos interesus bei tai, jog tarnybinė nuobauda nėra skiriama
dėl šio pareigūno veiklos profesinėje sąjungoje. Tokiu būdu šiomis aplinkybėmis šioje
byloje reikia įvertinti: pirma, ar pareiškėjas įrodė, jog nesutikimas iš esmės pažeidžia
jo interesus ir, antra, ar atsakovas, priimdamas sprendimą nesutikti paskirti tarnybinę
nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui, veikė tinkamai ir savo diskrecijos duoti
ar ne sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo nenaudojo aiškiai klaidingai.
Dėl esminio teisėtų valstybės institucijos interesų pažeidimo
Valstybės institucijos interesų esminis pažeidimas yra vertinamoji sąvoka, kuri
kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant į kiekvienos
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konkrečios bylos medžiagą bei faktinę situaciją. Vertinant valstybės institucijos, kaip
darbdavio, interesų pažeidimo reikšmingumą gali būti atsižvelgta į institucijos vykdomų funkcijų pobūdį, jų pareigūnų statuso ypatumus, darbdavio interesų pobūdį ir kt.
Pareiškėjas Valstybės sienos apsaugos tarnyba nurodo, jog pažeidžiamas jo interesas
užtikrinti tarnybinę drausmę, taip sukeliant pavojų viešajam interesui (I t., b. l. 3). Išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog tarnybinės drausmės, inter alia viešojo intereso, užtikrinimas yra teisėtas valstybės institucijos interesas. Tačiau, kaip minėta, valstybės institucija, ginčijanti profesinės sąjungos nesutikimą skirti tarnybinę nuobaudą
atitinkamam pareigūnui, privalo įrodyti, kad toks intereso pažeidimas yra ir esminis.
Vertinant, ar pareiškėjo interesas pažeistas iš esmės, visų pirma reikia pažymėti,
jog trečiasis suinteresuotas asmuo V. B. yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus
rinktinės Nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas, t. y. statutinis valstybės tarnautojas (I t., b. l. 165). Statutiniai valstybės tarnautojai
– tai sugriežtintos drausmės pareigūnai. Statutinio pareigūno vykdomų funkcijų pobūdis, jų darbo organizavimo ir statuso ypatumai (padidėjęs pavojus gyvybei ar sveikatai, sugriežtinta atsakomybė, ilgesnis darbo laikas ir įvairūs su tarnyba susiję apribojimai) lemia ypatingą drausmės ir drausminės atsakomybės reikšmę institucijų, kurios
tvarkomos statutinės drausmės pagrindais, sistemoje. Be to, šių pareigūnų veikla – tai
Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo 5 straipsnyje nurodytas pareigūnų darbas,
atlyginamas iš valstybės biudžeto. Todėl egzistuoja pagrįstas viešasis interesas, jog atsakingų institucijų ir jos pareigūnų, turinčių atitinkamą profesinę ir teisinę kompetenciją,
darbas būtų organizuojamas tokiu būdu, kad nebūtų sutrikdytas tinkamas ir efektyvus
tarnybos paskirties vykdymas, t. y. pagrindinių funkcijų įgyvendinimas.
Pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo 15 straipsnio 4 dalį, už rinktinės funkcijų tinkamą įgyvendinimą atsakingas rinktinės vadas. Vienas iš pagrindinių
Vilniaus rinktinės Nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės skyriaus uždavinių yra
vykdyti užsieniečių kontrolę bei nelegalios migracijos prevenciją tarnybos rinktinei priskirtoje šalies teritorijoje (Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų misterijos Vilniaus rinktinės Nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės skyriaus nuostatų, patvirtintų Vilniaus rinktinės vado 2009 m. kovo 16 d. įsakymu
Nr. 8-139, 4.1 p.) (I t., b. l. 183). Tam, kad būtų tinkamai įgyvendintas šis uždavinys, valstybės institucijos vadovybė turi teisę tikėtis apdairaus tam tikro pareigų lygio pareigūnų
elgesio. Atitinkamai, Rinktinės vadovui įstatyme numatyti įgaliojimai už tarnybinius
nusižengimus skirti tarnybines nuobaudas (Vidaus tarnybos statuto 26 str. 8 d.). Išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog tinkamas drausmės užtikrinimas yra būtina
Vilniaus rinktinės, kuri tvarkoma statutinės drausmės pagrindais, veiklos efektyvumo
užtikrinimo priemonė. Todėl Tarnybos vadovybė, siekdama tinkamai organizuoti darbą,
turi turėti galimybę operatyviai ir adekvačiai reaguoti į kiekvieną pareigūno padarytą
tarnybinio nusižengimo faktą. Priešingu atveju kiltų rimta grėsmė destabilizuoti vidaus
tarnybos veiklą, o tai keltų pavojų viešajam interesui. Tokios praktikos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikėsi ir ankstesnėse bylose (pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2001 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3478/2001; 2004 m. balandžio 13 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A3-170/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 5, p. 110−123).
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šie argumentai patvirtina aiškinimą, jog siekiant užtikrinti veiksmingą institucijų, kurios atsakingos už viešojo intereso apsaugą,
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veiklą galima pripažinti būtinumą, kad šios institucijos turėtų galimybę vykdyti drausminę procedūrą. Drausmės užtikrinimas institucijų, kurios tvarkomos statutinės drausmės pagrindais, sistemoje iš tikrųjų gali būti vertinamas kaip tinkamo tarnybos funkcijų
ir įgaliojimų, kurias ši tarnyba privalo atlikti, įgyvendinimo priemonė, atitinkanti privalomą esminio darbdavio intereso pažeidimo reikalavimą. Tačiau reikia pabrėžti, jog
savo įgaliojimais, suteiktais drausminės procedūros vykdymui, valstybės institucija turi
naudotis atidžiai ir nešališkai.
Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas įrodė, jog profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui iš esmės pažeidžia jo interesus.
Dėl tarnybinės nuobaudos sąsajų su profesinės sąjungos veikla
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas tarnybinius ginčus dėl
profesinės sąjungos diskrecijos ribų sprendžiant dėl išankstinio sutikimo skirti tarnybinę
nuobaudą pareigūnui profesinės sąjungos nariui, yra suformavęs praktiką (ABTĮ 13 str.
1 d., 20 str. 3 d.), kad profesinė sąjunga, spręsdama vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas
prašymą dėl išankstinio sutikimo skirti pareigūnui tarnybinę nuobaudą, privalo įvertinti
nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda pareigūnui
nėra skiriama dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinės sąjungos
nariams arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje, nevertindama atitinkamos veikos inkriminavimo pareigūnui pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų bei aiškiai išreikšti savo
poziciją (sutinka / nesutinka) dėl nuobaudos skyrimo konkrečiam profesinės sąjungos
nariui ir apie savo sprendimą pranešti prašymą pateikusiam asmeniui (pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. balandžio 12 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A3-170/2004, 2006 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2748/2006, 2011 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-954/2011 ir kt.).
Pastebėtina, kad tam tikras faktinių aplinkybių vertinimas yra neišvengiamas, tačiau jis
turi būti atliekamas tik tokia apimtimi, kad nebūtų peržengiama profesinei sąjungai suteikta diskrecija nuspręsti tik dėl (ne)sutikimo paskirti pareigūnui tarnybinę nuobaudą.
Profesinėms sąjungoms nėra suteikta teisė vertinti drausminės procedūros pagrįstumą
ir teisėtumą. Profesinės sąjungos atliekama kontrolė apima tik patikrinimą, ar tarnybinė
nuobauda nėra taikoma dėl pareigūno veiklos profesinėje sąjungoje, ar nebuvo padaryta
akivaizdžios jo veiklos vertinimo klaidos bei piktnaudžiauta įgaliojimais. Nagrinėjamu
atveju yra pagrindo manyti, kad atsakovas peržengė jam suteiktos diskrecijos ribas. Šiuo
aspektu pastebėtina, kad atsakovas, atsisakydamas duoti sutikimą nurodo, jog buvo pažeista tarnybinio patikrinimo procedūra, kalba apie pažeidimo sudėtį, kaltę ir kt. (I t.,
b. l. 6).
Nagrinėjamu atveju atsakovas, be kita ko, kelia įrodinėjimo naštos paskirstymo
klausimą. Atsakovas, remdamasis įvairiais tarptautiniais susitarimais, iš esmės teigia,
kad aplinkybę, jog sprendimui paskirti tarnybinę nuobaudą neturi įtakos darbuotojo
narystė profesinėje sąjungoje, turi įrodyti institucija, siekianti paskirti tarnybinę nuobaudą (III t., b. l. 10−20).
Šiuo klausimu pažymėtina, kad administraciniame procese galioja bendroji įrodinėjimo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis
grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinky445
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bėmis, kurių nereikia įrodinėti (ABTĮ 58 str.). Tačiau, kiek tai susiję su įrodinėjimo našta
bylose dėl profesinių sąjungų nesutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, įstatymų leidėjas
įtvirtina įrodinėjimo mechanizmą, pagal kurį leidžiama profesinei sąjungai sušvelninti
įrodinėjimo pareigą. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą ir jį aiškinančią teismų praktiką, darbdavys, siekiantis paskirti tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos renkamojo
organo nariui, privalo įrodyti, jog jo interesai pažeidžiami iš esmės. Kita vertus, šios
nuostatos negali būti aiškinamos kaip reiškiančios, jog profesinė sąjunga apskritai nėra
saistoma įrodinėjimo pareigos. Visų pirma profesinė sąjunga, mananti, jog tarnybinė
nuobauda pareigūnui skiriama dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje, turi pateikti pakankamai faktų, leidžiančių daryti prielaidą dėl tarnybinės nuobaudos ryšio su profesinės
sąjungos veikla buvimo. Kitaip tariant, ji turi įrodyti šio ryšio tikimybę. Taip išsaugoma
tam tikra pusiausvyra, kuri leidžia pareigūnams remtis teise į nevaržomą profesinės
sąjungos veiklą, o valstybės institucijai, kaip darbdaviui, – išvengti teisminių ginčų vien
remiantis nepagrįstais teiginiais. Be to, pastebėtina, kad šalis paprastai objektyviai negali
įrodyti to, ką neigia (pavyzdžiui, tam tikrų faktų, kurių egzistavimą nurodo kita šalis,
neegzistavimo) (šiuo aspektu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m.
gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A403-2160/2006).
Tik tuo atveju, jeigu profesinė sąjunga įrodo tokias faktines aplinkybes, kurios yra
pakankamos daryti prielaidą dėl tarnybinės nuobaudos ryšio su profesinės sąjungos veikla
buvimo, valstybės institucija turi įrodyti, kad nebuvo pažeistas Vidaus tarnybos statuto
43 straipsnio 4 dalyje numatytas draudimas skirti tarnybinę nuobaudą dėl darbuotojo
narystės profesinėje sąjungoje. Kitaip tariant, kai profesinė sąjunga, teigianti, kad jos nariui
tarnybinė nuobauda taikoma dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje, teismui nurodo aiškias
ir konkrečias faktines aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl tarnybinės nuobaudos
skyrimo ryšio su profesinės sąjungos veikla, pati valstybės institucija, kaip darbdavys, turi
įrodyti, kad tarnybinės nuobaudos neskiria dėl pareigūno veiklos profesinėje sąjungoje.
Reikia pabrėžti, kad taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos keičiamos tik esant prielaidai, jog
tarnybinės nuobaudos paskyrimas yra susijęs su profesinės sąjungos veikla. Jeigu profesinė sąjunga įrodys faktines aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl drausminės procedūros ir profesinės sąjungos veiklos ryšio, įrodinėjimo pareiga turi būti perkelta valstybės
institucijai, kaip darbdaviui, ir būtent ji (valstybės institucija) turi įrodyti, kad ginčo atveju
nebuvo pažeistas Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalyje numatytas draudimas.
Atsakovo profesinės sąjungos teigimu, tarnybinę nuobaudą pareigūnui pareiškėjas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba siekia paskirti dėl jo aktyvios veiklos profesinėje sąjungoje. Šį teiginį atsakovas iš esmės grindė tarnybinio patikrinimo išvadoje užfiksuota
aplinkybe, jog pareigūnas darbo metu prioritetus skiria ne tarnybinei, o profsąjungos
veiklai, bei neobjektyvia tarnybinio patikrinimo procedūra (I t., b. l. 20, II t., b. l. 94). Dėl
veiklos profesinėje sąjungoje atsakovas pažymi, jog Susivienijimas „<...> aktyviai kėlė
opias problemas, <...> pvz., dėl ydingo VSAT prie VRM rinktinių darbo organizavimo
pertvarkymo proceso, dėl Lietuvos pasienio pareigūnų profesinei sąjungai nepriimtinos
VSAT prie VRM taupymo politikos, pareigūnus verčiant eiti nemokamų atostogų, viešai skelbiant išėjusių ir neišėjusių nemokamų atostogų asmenų sąrašus, dėl elementarių
padorumo, profesinės etikos principų nesilaikymo organizuojant darbą ir kt.“ (II t., b. l.
94). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybės yra pernelyg abstrakčios, kad būtų galima daryti išvadą, jog yra įrodyta tikimybė, kad tarnybinė nuobauda
yra susijusi su pareigūno aktyviu dalyvavimu profesinės sąjungos veikloje. Atsakovo
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nurodyti abstraktūs ir bendri teiginiai be konkrečių ir individualių aplinkybių išdėstymo, jų ryšio su drausmine procedūra (pvz., laiko prasme), trečiojo suinteresuoto asmens
konkretaus vaidmens šiuose įvykiuose nurodymo negali pagrįsti prielaidos, jog tarnybinė nuobauda yra skiriama dėl narystės profesinėje sąjungoje.
Viešojo intereso apsauga reikalauja patikrinti, ar nagrinėjamu atveju nėra kitų akivaizdžių aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog yra tikimybė, kad drausminė procedūra inicijuota dėl trečiojo suinteresuoto asmens veiklos profesinėje sąjungoje. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, tokia tikimybė gali būti susijusi su aplinkybėmis, dėl kurių
pareiškėjas siekė skirti tarnybinę nuobaudą. Pareiškėjas, teikdamas prašymą panaikinti
profesinės sąjungos atsisakymą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui, šį prašymą grindė aplinkybėmis, užfiksuotomis 2010 m. gruodžio 23 d. tarnybinio
patikrinimo išvadoje Nr. 27-54 „Dėl Vilniaus rinktinės pareigūno V. B. veiksmų tyrimo“.
Tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuota, kad V. B., nepakankamai atsakingai, išsamiai
ir kruopščiai vykdydamas jam tiesioginio viršininko duotą užduotį bei tarnybos metu
naudodamasis savo tarnybiniu kompiuteriu ne su tarnyba susijusiais tikslais, pažeidė
Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu
per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių, patvirtintų vidaus
reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-429, 21.1, 27.6 punktus, Tarnybos
Vilniaus rinktinės darbo reglamento, patvirtinto Tarnybos Vilniaus rinktinės vado 2009 m.
kovo 16 d. įsakymu Nr. 8-138, 35, 119 punktus, Tarnybos Vilniaus rinktinės Nelegalios
migracijos prevencijos ir kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo,
patvirtinto Tarnybos Vilniaus rinktinės vado 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 8-637, 23,
25 punktų nuostatas (I t., b. l. 2). Šios aplinkybės, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, yra
pakankamai konkrečios ir neleidžia teismui daryti prielaidos, jog tarnybinės nuobaudos
skyrimas yra susijęs su veikla profesinėje veikloje.
Galiausiai, aplinkybė, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje užfiksuojama, jog trečiasis suinteresuotas asmuo prioritetus skiria profesinių sąjungų veiklai, negali sumenkinti
pareiškėjo pozicijos, jog tarnybinė nuobauda skiriama už tam tikrus teisės aktuose numatytų funkcijų vykdymo pažeidimus.
Apibendrindama, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju
nustatyti pagrindai, kuriems esant teismas turi teisę panaikinti profesinės sąjungos nesutikimą skirti profesinės sąjungos renkamojo organo nariui tarnybinę nuobaudą. Atsižvelgus į tai, tenkinti atsakovo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo
apeliacinį skundą, remiantis jame išdėstytais motyvais, nėra pagrindo. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 29 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 29 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.5. Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų
2.5.1. Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18
straipsnyje įtvirtinto draudimo
Tam, jog būtų konstatuotas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18 straipsnio pažeidimas, yra būtina įrodyti vieną iš dviejų minėtoje normoje
įtvirtintų alternatyvių aplinkybių, t. y., jog asmuo, dirbantis įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju ar esantis įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat einantis kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos
bei kontrolės srityse, prieš tai, būdamas valstybės tarnautoju, per paskutinius darbo metus
ėjo tokias pareigas, kurios arba tiesiogiai buvo susijusios su įmonių, į kurias asmuo perėjo
dirbti, veiklos priežiūra ar kontrole (1), arba jis (valstybės tarnautojas) dalyvavo svarstant
ir priimant palankius šioms įmonėms sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės
užsakymus ar finansinę paramą (2).
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateikta įmonės sąvoka aiškintina kaip apimanti ir besisteigiančias įmones. Atsižvelgiant į
tai, kad įmonės steigimas paprastai pasireiškia tam tikrų asmenų (steigimo proceso dalyvių) veiksmais (veikla), siekiant įsteigti įmonę, įmonės steigimo procesai taip pat gali būti
laikomi įmonės veikla Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo
požiūriu. Taigi įmonės kūrimo ir steigimo priežiūra gali būti laikoma įmonės veiklos priežiūra Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 18 straipsnio prasme.
Administracinė byla Nr. A502-22/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00163-2010-6
Procesinio sprendimo kategorija 19

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. sausio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjui S. S., jo atstovui advokatui Vitoldui Kumpai,
atsakovo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovams Laurai Petrauskaitei, Tomui Čaplinskui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2011 m. balandžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. S. skundą
atsakovui Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai dėl sprendimo panaikinimo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas S. S. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
(toliau – ir VTEK, atsakovas) 2008 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. KS-78 „Dėl S. S.“ (toliau
– ir Sprendimas).
Skunde (I t., b. l. 3–9) apeliantas paaiškino, kad skundžiamu sprendimu atsakovas
pripažino, jog pareiškėjas, buvęs Ministro Pirmininko patarėjas, 2008 m. gegužės 20 d.
nutraukdamas valstybės tarnybos santykius ir tą pačią dieną įsidarbindamas LEO LT
akcinės bendrovės (toliau – ir AB) valdybos nariu, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – ir Viešųjų
ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, Įstatymas) 18 straipsnį. Atsakovas, pareiškėjo nuomone, netinkamai aiškino bei taikė Įstatymo 18 straipsnį
ir nesilaikė Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 3
straipsnio reikalavimų. Įstatymo 18 straipsnio pažeidimas galėtų būti konstatuotas tik
tuo atveju, jei būtų nustatyta, jog: 1) per paskutinius darbo metus pareiškėjo tarnyba
buvo tiesiogiai susijusi su LEO LT, AB veiklos priežiūra ar kontrole, arba 2) kad pareiškėjas dalyvavo svarstant ir priimant LEO LT, AB palankius sprendimus konkurso ar
kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Nė viena iš šių aplinkybių
analizuojamu atveju nebuvo nustatyta. VTEK sprendime paminėti faktai yra teisingi,
tačiau jie nesudaro Įstatymo 18 straipsnio pažeidimo sudėties. Tuo metu, kai pareiškėjas
dirbo Ministro Pirmininko patarėju, juridinio asmens LEO LT, AB nebuvo. Neegzistuojanti įmonė negali vykdyti jokios veiklos. Dėl šios priežasties pareiškėjo tarnyba per
paskutinius darbo metus objektyviai negalėjo būti susijusi su neegzistuojančios įmonės
(t. y. LEO LT, AB) veiklos priežiūra ar kontrole – juo labiau, kaip numato įstatymas, su
tiesiogine šios įmonės veiklos priežiūra ir kontrole. Pareiškėjas taip pat nedalyvavo priimant sprendimus dėl užsakymų ar finansinės paramos LEO LT, AB teikimo. Sprendimų,
susijusių su užsakymais ar finansine parama LEO LT, AB apskritai nėra priimta, t. y.
tokių sprendimų nebuvo nei iki LEO LT, AB įsteigimo, nei po to. Iš VTEK sprendimo
turinio akivaizdu, jog Įstatymo 18 straipsnio pažeidimą komisija konstatavo pareiškėjo
veikloje įžvelgusi dvi aplinkybes: dalyvavimą priimant priežiūros ir kontrolės sprendimus steigiamos bendrovės LEO LT atžvilgiu bei dalyvavimą LEO LT, AB steigimo
proceso ir kitų klausimų, susijusių su šia bendrove, sprendimu ir priežiūra. Pareiškėjo
išėjimo iš valstybės tarnybos bei įsidarbinimo LEO LT, AB metu galiojusi Įstatymo 18
straipsnio nuostata įsidarbinimo ribojimą siejo ne su dalyvavimu įmonės steigimo procese ar įmonės steigimo proceso priežiūra, bet su tiesiogine „įmonės veiklos priežiūra
ar kontrole“. Įstatymo 18 straipsnį VTEK aiškino plečiamai. Tai, kad taikytas įstatymas
buvo aiškinamas plečiamai, pripažįsta ir pats atsakovas, sprendime nurodydamas, jog
interpretuodamas šią normą jis atsižvelgė į įstatymo leidėjo nustatytus viešojo intereso
užtikrinimo būdus, tikslus ir uždavinius. Tokia VTEK pozicija yra neteisėta ir nepagrįsta dėl dviejų priežasčių. Pirma, įstatymo 18 straipsnio nuostata negali būti aiškinama
plečiamai, kaip pažeidimą kvalifikuojant tas veikas, kurios nėra tiesiogiai uždraustos
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(numatytos) įstatymu. Antra, tokios VTEK išvados yra nelogiškos ir nepagrįstos tyrimo
metu nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Apribojimus (draudimus) įtvirtinančios
teisės normos turi būti aiškios ir suprantamos. Tuo tarpu plečiamasis aiškinimas yra
paremtas teisės normą interpretuojančio asmens subjektyviu įstatymo leidėjo tikslų ar
įstatymo paskirties supratimu. Pripažinus galimybę apribojimus (draudimus) nustatančias normas aiškinti plečiamai, bus dirbtinai sukurta teisinio netikrumo situacija,
kadangi asmenys, kuriems taikomos šios normos, niekada negalės būti tikri dėl to, ar jų
elgesys yra teisėtas, nes jų subjektyvus normos ar įstatymo leidėjo tikslų interpretavimas
gali skirtis nuo šią normą taikančios institucijos subjektyvaus suvokimo. Atsižvelgiant
į Įstatymo 18 straipsnio turinį, galima daryti išvadą, jog įstatymo leidėjas siekė apriboti valstybės tarnyboje dirbusio asmens teisę įsidarbinti ne visais, bet tik tam tikrais
atvejais. Minėtam tikslui pasiekti nustatytas baigtinis sąrašas atvejų, kuomet įžvelgiama
pagrįsta grėsmė viešajam interesui.
Atsakovas Vyriausioji tarnybinės etikos komisija su pareiškėjo skundu nesutiko ir
prašė jį atmesti.
Atsiliepime atsakovas (I t., b. l. 21–23) nurodė, kad aiškinant įstatymą negalima
siaurinti galimybių siekti tikslų, kurie išdėstyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo 1 straipsnyje, t. y. užtikrinti viešųjų interesų viršenybę
privačių interesų atžvilgiu, priimamų sprendimų nešališkumą, užkirsti kelią atsirasti ir
plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje. Įstatymas priimamas tipiniams, pasikartojantiems santykiams reguliuoti. Įstatymo 18 straipsnyje kalbama apie veikiančių įmonių
priežiūrą ir kontrolę. Šiuo ribojamu siekiama, kad valstybės tarnyba, jos teikiamos galimybės nebūtų panaudojamos asmeniniais interesais, kad būtų užkirstas kelias valstybės tarnautojams dirbti tose įmonėse, kuriose jie turėjo valdingus įgaliojimus arba prižiūrėjo jų veiklą, priėmė (dalyvavo priimant) įmonei palankius sprendimus. Minėtame
straipsnyje kalbama ne tik apie priimamus palankius sprendimus, bet ir apie kitokiu
būdu teikiamus valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Galimų palankių sprendimų
ar finansinės paramos sąrašas nėra ir negali būti baigtinis. Pasinaudoti valstybės tarnybos teikiamomis galimybėmis asmeniniais tikslais, pavyzdžiui, užsitikrinti gerai apmokamą darbo vietą, galima ir steigiant bendrovę. Šiuo atveju buvo steigiama nacionalinio
investuotojo mišraus – valstybinio ir privataus kapitalo – bendrovė, ir tai vienintelis
atvejis Lietuvoje, todėl įstatyme jis negalėjo būti paminėtas. Tačiau būtent tokios bendrovės steigimas suteikė dideles galimybes pareiškėjui, rengusiam bendrovės steigimo
esmines nuostatas ir aktyviai dalyvavusiam visame steigimo procese, užsitikrinti kelis
kartus geriau apmokamą darbą, kuo ir buvo pasinaudota. Steigiant bendrovę privataus
kapitalo akcininkui buvo padarytos esminės nuolaidos, suteikiančios galimybę bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimui priimamiems sprendimams daryti didesnį poveikį,
nei priklausytų pagal akcijų dalį. Dėl to nukenčia viešasis interesas, sumenkėja pasitikėjimas valdžios institucijomis.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 21 d. sprendimu S. S.
skundą atmetė kaip nepagrįstą (III t., b. l. 7–15).
Teismas, ištyręs bylos medžiagą, nustatė, kad pareiškėjas, būdamas Ministro Pirmininko patarėju, nuo 2007 m. gegužės 20 d. iki 2008 m. gegužės 20 d. aktyviai dalyvavo
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LEO LT, AB kūrimo, steigimo procese, o taip pat ir priimant sprendimus dėl bendrovės
turto formavimo, rengiant įmonės veiklos pagrindus nustatančius teisės aktus, energetikos koncepcijos, pačios įmonės koncepcijos kūrime. Pareiškėjas stebėjo bendrovės
kūrimo procesą, juo rūpinosi, t. y. prižiūrėjo kaip Vyriausybės atstovas. Todėl, teismo
vertinimu, pasibaigus valstybės tarnybai, S. S. negalėjo įsidarbinti LEO LT, AB valdybos
nariu, nes jo funkcijos iki pat išėjimo iš valstybės tarnybos dienos buvo susijusios su šios
bendrovės steigimo proceso ir kitų klausimų, susijusių su bendrove, sprendimu ir priežiūra. Bendrovės steigimas pareiškėjui suteikė dideles galimybes: tapdamas LEO LT, AB
valdybos nariu jis užsitikrino itin gerą atlyginimą, teisę ištisą parą naudotis bendrovės
automobiliu ne tik sau, bet ir pilnamečiams šeimos nariams, kitas privilegijas.
III.
Pareiškėjas S. S. pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – jo skundą tenkinti.
Apeliacinis skundas (III t., b. l. 19–27) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
1. VTEK sprendime nėra nurodyta, koks vaidmuo teko S. S. steigiant LEO LT, AB.
2. LEO LT, AB buvo įsteigta 2008 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos atominės
elektrinės įstatymo (toliau – ir Atominės elektrinės įstatymas) pakeitimų pagrindu. S. S.,
kaip Ministro Pirmininko patarėjo, funkcijose ir veikloje nebuvo jokių įgaliojimų, susijusių su 2008 m. vasario 1 d. redakcijos Atominės elektrinės įstatymo įgyvendinimu, ir
konkrečiai LEO LT, AB steigimu ar steigimo proceso priežiūra ir kontrole. Šio įstatymo
įgyvendinimą ir LEO LT, AB steigėjo bei akcijų valdytojo funkcijas Vyriausybė pavedė
atlikti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 364 ir 2008 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 479).
3. S. S. dalyvavimas 2007 m. liepos–gruodžio mėnesiais darbo grupėje dėl nacionalinio investuotojo suformavimo pagal 2007 m. liepos mėnesio įstatymo redakciją negali
būti tapatinamas su dalyvavimu LEO LT, AB steigime, kuri buvo formuojama remiantis
vėliau, t. y. 2008 m. vasario mėn., priimto įstatymo nuostatomis. Juo labiau negalima
teigti, kad S. S. tarnyba per paskutinius metus buvo tiesiogiai susijusi su LEO LT, AB
veiklos priežiūra ar kontrole.
4. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo darbą tyrė ne už paskutinius darbo metus (nuo 2007 m. gegužės 20 d. iki 2008 m. gegužės 20 d.), bet nuo 2006 m. liepos 19 d.,
o tai prieštarauja Įstatymo 18 straipsniui.
5. Teismas nepasisakė, kodėl jis sutapatina nacionalinio investuotojo bendrovę, kuri
buvo kuriama AB „Lietuvos energija“ pagrindu, su LEO LT, AB.
6. Vyriausybė 2008 m. vasario 20 d. sudarė specialų Nacionalinio investuotojo priežiūros komitetą, kuris faktiškai vykdė LEO LT, AB steigimo bei veiklos priežiūrą. S. S.
niekada nebuvo šio komiteto narys.
7. VTEK neturi įgaliojimų priimti sprendimus, apribojančius asmens konstitucines
teises, ir negali persekioti asmens, kuris priimant 2008 m. spalio 9 d. sprendimą „Dėl S.
S.“ jau nedirbo valstybės tarnyboje.
Atsakovas Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prašo pareiškėjo apeliacinį skundą
atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.
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Atsiliepime (III t., b. l. 33–36) atsakovas nurodo, kad pareiškėjas savo skunde pakartoja senus argumentus, kuriuos šioje byloje jau yra išnagrinėję, įvertinę ir dėl jų pasisakę
abiejų instancijų teismai. Tik valstybės tarnybos santykiams nutrūkus, atsiranda teisinis
pagrindas vertinti asmens elgesio atitiktį Įstatymo 18 straipsnio nuostatoms. Dirbančių
valstybinėje tarnyboje asmenų elgesio šis straipsnis nereglamentuoja. Bylos duomenys
patvirtina, kad pats pareiškėjas įsidarbinimą LEO LT, AB suvokė kaip realią viešųjų ir
privačių interesų konflikto situaciją. Tą patvirtina ne tik jo paaiškinimai Komisijai, bet
ir atitinkami konkliudentiniai veiksmai. Įsidarbinimo šioje bendrovėje išvakarėse, t. y.
2008 m. gegužės 19 d. jis raštu informavo tiesioginį vadovą – Ministrą Pirmininką –
apie siūlomą darbą besisteigiančioje įmonėje. Įstatymo 16 ir 17 straipsniai valstybinėje
tarnyboje dirbančius asmenis įpareigoja informuoti vadovus apie gautus bei priimtus
darbo pasiūlymus ir šią prievolę (informavimą) sieja būtent su viešųjų ir privačių interesų konflikto situacija. Taigi minėtais veiksmais pareiškėjas įvykdė Įstatymo 16 ir 17
straipsniais jam, kaip valstybės tarnautojui, keliamus reikalavimus. Siekdamas savo elgesį visiškai suderinti su Įstatymo reikalavimais, pareiškėjas turėjo teisę kreiptis į Komisiją
prašydamas, kad ši jo įdarbinimo LEO LT, AB valdybos nariu atvejui pritaikytų Įstatymo
21 straipsnio išimtį. Pareiškėjas tokia galimybe nepasinaudojo. Atsakovas pažymi ir tai,
kad pareiškėjas buvo Vyriausybės (2007 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 726) ir Ministro
Pirmininko sprendimais (2007 m. liepos 13 d. potvarkis Nr. 256) deryboms su potencialiais investuotojais dėl nacionalinio investuotojo bendrovės, t. y. LEO LT, AB, įsteigimo,
sudarytų darbo grupių narys ir vadovas. S. S. jose labai aktyviai veikė iki pat bendrovės
įsteigimo, dalyvavo (pirmininkavo) keliose dešimtyse posėdžių, kuriuose buvo svarstomi LEO LT, AB įsteigti būtini (privalomi) klausimai ir pagal kompetenciją priimami
atitinkami sprendimai, orientuoti į šios įmonės suformavimą. Pareiškėjo dalyvavimą
darbo grupėse ir kitą veiklą, susijusią su LEO LT, AB steigimo procesu, būtina vertinti
atsižvelgiant į šio proceso visumą, klausimų, kuriuos jis nuo 2007 m. gegužės 20 d. iki
2008 m. gegužės 20 d. sprendė, turinį, paskirtį, svarbą ir reikšmę galutiniam rezultatui –
LEO LT, AB įsteigimui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas atmetamas.
Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2008 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. KS-78 „Dėl S. S.“, kuriuo nuspręsta, jog: „1. Buvęs
Ministro Pirmininko patarėjas S. S., 2008 m. gegužės 20 d. nutraukęs valstybės tarnybos
santykius ir tą pačią dieną įsidarbinęs bendrovėje LEO LT, AB valdybos nariu, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18 straipsnio
nuostatas, nes nebuvo praėjęs vienų metų terminas po nustojimo eiti valstybės tarnyboje pareigas, susijusias su bendrovės LEO LT, AB steigimo proceso ir kitų klausimų,
susijusių su šia bendrove, sprendimu bei priežiūra“, teisėtumo ir pagrįstumo.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ištirti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas, būdamas Ministro Pirmininko patarėju, nuo 2007 m. gegužės 20 d. iki 2008 m.
gegužės 20 d. aktyviai dalyvavo LEO LT, AB kūrimo, steigimo procese, taip pat ir prii452
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mant sprendimus dėl bendrovės turto formavimo, rengiant įmonės veiklos pagrindus
nustatančius teisės aktus, energetikos koncepcijos, pačios įmonės koncepcijos kūrime.
Pirmosios instancijos teismas iš byloje esančių įrodymų padarė išvadą, jog pareiškėjas
stebėjo įmonės kūrimo etapus, ja rūpinosi, vadinasi, prižiūrėjo kaip Vyriausybės atstovas, tačiau pirmosios instancijos teismas nenustatė, jog pareiškėjas būtų kontroliavęs
LEO LT, AB kūrimo procesus.
Išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos ribose vertins, ar pagrįstai byloje
konstatuota, jog buvusio Ministro Pirmininko patarėjo S. S. per paskutinius darbo metus (t. y. nuo 2007 m. gegužės 20 d. iki 2008 m. gegužės 20 d.) tarnyba buvo tiesiogiai
susijusi su LEO LT, AB veiklos priežiūra, t. y. ar atsakovo nustatytos skundžiamame
sprendime aplinkybės, susijusios su pareiškėjo tarnybine veikla, ir pirmosios instancijos
teismo padarytos išvados atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18 straipsnyje įtvirtinto draudimo turinį.
V.
Byloje nustatyta, jog S. S. iki 2008 m. gegužės 20 d. ėjo Ministro Pirmininko patarėjo
pareigas, t. y. buvo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Kaip matyti
iš byloje esančios medžiagos, S. S. 2008 m. gegužės 19 d. pranešė Ministrui Pirmininkui,
kad 2008 m. gegužės 16 d. pokalbio metu su numatomu LEO LT, AB stebėtojų tarybos
pirmininku J. N. gavo žodinį pasiūlymą pereiti į kitą darbą – užimti LEO LT, AB valdybos nario pareigas ir pateikė sutikimą būti renkamu LEO LT, AB valdybos nariu (I
t., b. l. 116). VTEK 2008 m. spalio 9 d. sprendime Nr. KS-78 „Dėl S. S.“ (I t., b. l. 11–19)
nurodyta, jog 2008 m. gegužės 20 d. LEO LT, AB stebėtojų taryba išrinko penkių narių
valdybą ir jos pirmininką, valdybos nariu išrinktas S. S., kuris tą pačią 2008 m. gegužės
20 d., davęs rašytinį sutikimą, buvo atleistas iš Ministro Pirmininko patarėjo pareigų.
Tai, jog S. S. 2008 m. gegužės 20 d. išrinktas LEO LT, AB valdybos nariu, patvirtina ir
LEO LT, AB stebėtojų tarybos posėdžio protokolo išrašas (I t., b. l. 113–115).
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – ir
Viešųjų ir privačių interesų įstatymas) 18 straipsnyje (2001 m. balandžio 10 d. įstatymo
redakcija Nr. IX‑244) numatyta, jog asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje,
vienerius metus neturi dirbti įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti įmonės tarybos
ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos bei kontrolės srityse, jeigu
per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su šių įmonių veiklos
priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo dalyvavo svarstant ir priimant palankius šioms
įmonėms sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Kaip matyti iš minėto straipsnio lingvistinės formuluotės, tam, jog būtų
konstatuotas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18
straipsnio pažeidimas, yra būtina įrodyti vieną iš dviejų minėtoje normoje įtvirtintų
alternatyvių aplinkybių, t. y., jog asmuo, dirbantis įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju
ar esantis įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat einantis kitas pareigas, tiesiogiai
susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos
bei kontrolės srityse, prieš tai, būdamas valstybės tarnautoju, per paskutinius darbo metus ėjo tokias pareigas, kurios arba tiesiogiai buvo susijusios su įmonių, į kurias asmuo
perėjo dirbti, veiklos priežiūra ar kontrole (1), arba jis (valstybės tarnautojas) dalyvavo
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svarstant ir priimant palankius šioms įmonėms sprendimus konkurso ar kitokiu būdu
teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą (2).
Iš skundžiamo VTEK Sprendimo matyti, jog pareiškėjo S. S. atžvilgiu yra konstatuota tik pirmoji aplinkybė – pareiškėjo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su LEO LT,
AB veiklos priežiūra ar kontrole (VTEK Sprendime ji suformuluota taip: „pareiškėjo
tarnyba buvo susijusi su bendrovės LEO LT, AB steigimo proceso ir kitų klausimų, susijusių su šia bendrove, sprendimu bei priežiūra“). Tokias ginčo ribas 2010 m. sausio 18 d.
nutartimi Nr. A444‑131/2010 apibrėžė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pirmą kartą nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka (I t., b. l. 206–214). Taigi tam, jog VTEK
Sprendime padarytos išvados būtų laikomos pagrįstomis Viešųjų ir privačių interesų
įstatymo 18 straipsnio taikymo požiūriu, reikia, be kita ko, nustatyti, kad: 1) besisteigianti LEO LT, AB atitinka Viešųjų ir privačių interesų įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje
numatytą „įmonės“ apibrėžimą – „visų rūšių ūkinės, komercinės, kredito ir finansinės
įmonės, bendrovės, įstaigos, bendrijos, asociacijos, susivienijimai ir organizacijos“; 2) S.
S. funkcijos, einant Ministro Pirmininko patarėjo pareigas, buvo tiesiogiai susijusios su
LEO LT, AB veiklos priežiūra ar kontrole. Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos
teismas konstatavo tik tiesioginės veiklos priežiūros faktą, nagrinėjamoje byloje pareiškėjo sąsaja su tiesiogiai vykdyta LEO LT, AB veiklos kontrole nebus tiriama. Išplėstinė
teisėjų kolegija nemato pagrindo nesutikti su minėta pirmosios instancijos teismo išvada, atsakovas apeliacinio skundo nėra padavęs, taigi minėtos aplinkybės neginčija, be to,
apelianto padėtis šiuo klausimu negali būti pabloginama.
Pirmasis kriterijus, t. y. tai, jog Viešųjų ir privačių interesų įstatymo 2 straipsnio 7
dalyje pateikta įmonės sąvoka aiškintina kaip apimanti ir besisteigiančias įmones, yra
konstatuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-2046/2010, antrą kartą nagrinėjant bylą apeliacine
tvarka (II t., b. l. 100–110). Toks aiškinimas pagrįstas Viešųjų ir privačių interesų įstatymo tikslais, todėl išplėstinė teisėjų kolegija pritaria tokiam aiškinimui, kadangi poreikis užtikrinti viešųjų ir privačių interesų pusiausvyrą gali kilti ir valstybei dalyvaujant
įvairių įmonių formavimo procese. Taigi pirmasis kriterijus, jog steigiama LEO LT, AB
atitinka Viešųjų ir privačių interesų įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje numatytą „įmonės“
apibrėžimą, byloje yra nustatytas. Toliau išplėstinė teisėjų kolegija pasisakys dėl antrojo
kriterijaus, t. y., ar pagrįstai byloje konstatuota, jog buvusio Ministro Pirmininko patarėjo S. S. per paskutinius darbo metus (t. y. nuo 2007 m. gegužės 20 d. iki 2008 m. gegužės
20 d.) tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su LEO LT, AB veiklos priežiūra. Būtinybę įvertinti pastarąjį aspektą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentavo abejose
šioje byloje priimtose nutartyse.
Aiškinant, ką Viešųjų ir privačių interesų įstatymo 18 straipsnyje reiškia sąvoka
„įmonės veiklos priežiūra“, būtina atsižvelgti į minėto įstatymo tikslus. Šiuo įstatymu
siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės
viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje (Viešųjų ir privačių interesų įstatymo 1
str.). Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad Europos Žmogaus Teisių
Teismas yra pažymėjęs, jog daugelis įstatymų yra neišvengiamai formuluojami vartojant
tokias sąvokas, kurios daugiau ar mažiau yra neaiškios, o jų aiškinimas bei taikymas
yra praktikos dalykas. Nors tikrumas dėl teisės normomis nustatytų padarinių yra pa454
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geidaujamas, jis gali suponuoti perdėtą nelankstumą, o teisė turi turėti galimybę žingsniuoti kartu su besikeičiančiomis aplinkybėmis (Europos Žmogaus Teisių Teismo plenarinės sesijos 1979 m. balandžio 26 d. sprendimas byloje Sunday Times prieš Jungtinę
Karalystę, pareiškimo Nr. 6538/74). Teismams pavesta teisingumo vykdymo funkcija yra
skirta išsklaidyti abejones dėl teisės normos turinio, atsižvelgiant į kasdien vykstančius
pasikeitimus (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1996 m. spalio 22 d. sprendimas
byloje Cantoni prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 17862/91).
Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatyme nuo pat pradžių buvo numatytas
nacionalinis investuotojas, kuriam turėjo tekti išskirtinis vaidmuo įgyvendinant Atominės
elektrinės įstatymo tikslus. Atominės elektrinės įstatymo paskirtis ir tikslas – nustatyti
naujos atominės elektrinės projekto įgyvendinimo nuostatas, sudaryti teisines, finansines ir organizacines prielaidas naujos atominės elektrinės projektui įgyvendinti. Pirminėje
įstatymo redakcijoje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1231 redakcija) nacionaliniu
investuotoju buvo numatyta akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ (Atominės elektrinės
įstatymo 10 str. 1 d. (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1231 redakcija). Įgyvendinant
Atominės elektrinės įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 726 „Dėl Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo įgyvendinimo“ 1
punktu buvo sudaryta laikinoji komisija (darbo grupė), kuriai buvo pavesta (žr. nutarimo
2 p. (Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 726 redakcija):
1. derėtis su akcinės bendrovės „VST“ kontrolinį akcijų paketą turinčiu akcininku
dėl visų ar dalies, sudarančios daugiau kaip 1/2 šios akcinės bendrovės akcijų ir balsų
visuotiniame akcininkų susirinkime, tokiam akcininkui nuosavybės teise priklausančių
šios akcinės bendrovės akcijų investavimo ir išleidžiamų naujų akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ akcijų įsigijimo;
2. derėtis su akcine bendrove „Lietuvos energija“ dėl šios bendrovės išleidžiamų
naujų akcijų pasirašymo sutarties sąlygų.
Minėtos darbo grupės nariu buvo paskirtas ir pareiškėjas – tuo metu Ministro Pirmininko patarėjas. Nėra abejonių, kad jis dalyvavo derybose, susijusiose su nacionaliniu
investuotoju. Darbo grupė derėjosi ir dėl nacionalinio investuotojo valdymo organų, jų
sudarymo (žr., pvz., I t., 55–56, 59–64). Derybų su akcinės bendrovės „VST“ akcininkais
metu dėl nacionalinio investuotojo modelio, grindžiamo akcine bendrove „Lietuvos
energija“, buvo nesusitarta. Darbo grupės derybų rezultatas: pateiktas siūlymas pakeisti
nacionalinio investuotojo modelį (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1426 „Dėl pritarimo derybų dėl nacionalinio investuotojo steigimo rezultatams ir Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo 10 ir 11 straipsnių
pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“, Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
aiškinamąjį raštą (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312098),
Ūkio ministerijos 2007 m. gruodžio 19 d. spaudos pranešimą (http://www.ukmin.lt/lt/
dokumentai/ziniasklaidai/detail.php?ID=21296).
Minėta, kad pareiškėjas ginčui aktualiu laikotarpiu buvo Ministro Pirmininko patarėjas, darbo grupės, kuri derėjosi su akcinės bendrovės „VST“ akcininkais, narys. Vadinasi, vykdydamas valstybės tarnautojo bendrąsias ir specialiąsias pareigas, jis turėjo ir
galėjo stebėti, kad su nacionaliniu investuotoju, jo formavimu susiję klausimai, taip pat
ir dėl nacionalinio investuotojo valdymo, jo organų, būtų sprendžiami laikantis Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, teisės principų, nepažeidžiant viešojo, valstybės
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ir visuomenės interesų. Be to, pareiškėjas, kuris, kaip matyti iš bylos medžiagos, daug
dirbo būtent energetikos (taip pat ir naujos atominės elektrinės) srityje, būdamas minėtos darbo grupės nariu ir Ministro Primininko patarėju, galėjo atitinkamu būdu (pareikšdamas nuomonę, patardamas, rengdamas ar analizuodamas įvairius dokumentų
projektus, dalyvaudamas pasitarimuose, posėdžiuose, derybose ir pan.) veikti, dalyvauti
sprendimuose dėl nacionalinio investuotojo (su)kūrimo. Pastebėtina, kad Ministras Pirmininkas Vyriausybės 2008 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 131 buvo paskirtas nacionalinio investuotojo priežiūros komisijos pirmininku. Pareiškėjas dalyvavo 2008 m. kovo
21 d. posėdyje, tiesiogiai susijusiame su LEO LT steigimu, Ūkio ministerijoje (II t., b. l.
151–155). Kaip posėdžio dalyvis, jis teikė patarimus Vyriausybei ir Nacionalinio investuotojo priežiūros komitetui.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta anksčiau, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą,
kad pareiškėjas stebėjo ir rūpinosi atskirais nacionalinio investuotojo (pagal Atominės
elektrinės įstatymą) formavimo (su(kūrimo) ir steigimo klausimais, turėjo galias atitinkamu būdu veikti šioje srityje. Po Atominės elektrinės įstatymo pakeitimų (2008 m.
vasario 1 d. įstatymas Nr. X-1446) nacionaliniu investuotoju galiausiai tapo LEO LT, t. y.
įmonė, kurioje pareiškėjas ir įsidarbino.
Anksčiau nurodytos aplinkybės ir padarytos išvados suponuoja, kad pareiškėjo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su nacionalinio investuotojo – LEO LT – formavimo (kūrimo)
ir (į)steigimo priežiūra. Tačiau norint pareiškėjo veiksmus kvalifikuoti pagal Viešųjų ir
privačių interesų įstatymo 18 straipsnį, dar reikia atsakyti į klausimą, ar įmonės – nacionalinio investuotojo – formavimo (kūrimo) ir steigimo priežiūra gali būti laikoma „įmonės
veiklos priežiūra“ Viešųjų ir privačių interesų įstatymo 18 straipsnio prasme.
Minėta, kad nacionalinis investuotojas buvo konkrečiai numatytas Atominės elektrinės įstatyme. Atominės elektrinės įstatymo paskirtis ir tikslas buvo nustatyti naujos
atominės elektrinės projekto įgyvendinimo nuostatas, sudaryti teisines, finansines ir organizacines prielaidas naujos atominės elektrinės projektui įgyvendinti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nacionalinio investuotojo kūrimas ir steigimas buvo specifinė ir sudėtinga
(pvz., vyko privataus ir viešojo sektoriaus derybos) veikla, įgyvendinant minėtą įstatymą. Šios veiklos metu buvo atlikta daug įvairaus pobūdžio veiksmų – vyko derybos, įvairūs pasitarimai, rengti įstatų ir kitų dokumentų (pvz., sutarčių), susijusių su nacionaliniu
investuotoju, projektai, priimami įstatymai ir kitai teisės aktai, jie keičiami. Vyriausybė
dar iki LEO LT įsteigimo ir įregistravimo Juridinių asmenų registre sudarė Nacionalinio
investuotojo priežiūros komitetą, kas rodo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė nacionalinį investuotoją traktavo kaip faktinę realybę, tarp viešojo ir privataus sektoriaus besivystančių santykių objektą ir tikslą. Taigi nagrinėjamu atveju Atominės elektrinės įstatymo pagrindu susiklostė itin specifiniai nacionalinio investuotojo formavimo (kūrimo)
ir steigimo santykiai, kurių objektas ir tikslas buvo nacionalinis investuotojas. Vyriausybė
dar iki LEO LT įregistravimo Juridinių asmenų registre priiminėjo įvairius sprendimus,
susijusius su LEO LT kaip nacionaliniu investuotoju (pvz., dėl nacionalinio investuotojo
modelio, sutarčių pasirašymo, turto investavimo ir kt.). Be to, Vyriausiasis administracinis
teismas šioje byloje (žr. 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858–
2046/2010) jau konstatavo, kad ir besisteigianti įmonė gali patekti į Viešųjų ir privačių
interesų įstatymo taikymo sritį ir gali būti laikoma įmone šio įstatymo prasme. Vadinasi,
atsižvelgiant į tai, kad įmonės steigimas paprastai pasireiškia tam tikrų asmenų (steigimo
proceso dalyvių) veiksmais (veikla), siekiant įsteigti įmonę, įmonės steigimo procesai taip
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pat gali būti laikomi įmonės veikla Viešųjų ir privačių interesų įstatymo požiūriu. Apibendrinant tai, kas pasakyta pirmiau, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nacionalinio
investuotojo kūrimo ir steigimo priežiūra laikytina įmonės veiklos priežiūra Viešųjų ir
privačių interesų įstatymo 18 straipsnio prasme.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad aplinkybė, jog pareiškėjas nebedirba
valstybės tarnyboje, negalėjo būti kliūtis Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai priimti šioje byloje skundžiamą sprendimą. Kitoks Viešųjų ir privačių interesų įstatymo 18
straipsnio aiškinimas, teigiant, kad atsakovas negalėjo vertinti pareiškėjo įsidarbinimo
LEO LT, visiškai paneigtų minėtos normos esmę, prasmę ir tikslus. Iš Viešųjų ir privačių
interesų įstatymo 18 straipsnio matyti, kad faktinį ribojantį poveikį šis straipsnis gali
daryti tik jei asmuo palieka valstybės tarnybą, todėl negalima teigti, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija Viešųjų ir privačių interesų įstatymo 18 straipsnio požiūriu gali
vertinti tik vis dar dirbantį valstybinėje tarnyboje asmenį.
Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad
skundžiamas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir pirmosios instancijos teismo
sprendimas iš esmės yra pagrįsti. Naikinti jų nėra pakankamo teisinio pagrindo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo S. S. apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.6. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama
2.6.1. Dėl dviejų ar daugiau subjektų atlikto to paties žemės ūkio naudmenų ar pasėlių ploto deklaravimo
Pagal Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei
kontrolės 2008 m. taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m.
balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-187 (toliau – ir Taisyklės), 41 punktą, jei patikros metu nustatoma, kad du ar daugiau subjektų deklaravo tą patį žemės ūkio naudmenų ar pasėlių
plotą, parama mokama pareiškėjui, užsiimančiam žemės ūkio veikla ir turinčiam žemės
valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus.
Paminėta nuostata yra taikytina tais atvejais, kai nustatomas dviejų ar daugiau subjektų
atliktas to paties žemės ūkio naudmenų ar pasėlių ploto deklaravimas, t. y. tokios normos
tikslas yra siekis išvengti fiktyvaus deklaravimo atvejų bei sudaryti sąlygas nustatyti subjektus, kurie siekia gauti jiems nepriklausančias išmokas. Tuo atveju, jei realiai ne du subjektai
deklaravo tą patį plotą, o įvyko deklaruojamų laukų braižymo klaida, kuri nulėmė ir klaidingą dvigubo deklaravimo nustatymą, Taisyklių 41 punkto nuostata netaikytina, kadangi
pagal faktines aplinkybes tokia situacija į normos taikymo sritį nepatenka.
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Administracinė byla Nr. A438-96/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02151-2010-5
Procesinio sprendimo kategorija 1.2; 33.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. vasario 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Veslavos
Ruskan,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjai Ž. A.,
pareiškėjos atstovui A. P.,
atsakovo atstovei R. R.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjos Ž. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011
m. kovo 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos Ž. A. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo
panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo J. P.).
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėja Ž. A. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu ir
teismo prašė:
1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) Rinkos reguliavimo programų departamento 2010 m. gegužės 12 d.
sprendimą Nr. SP1-(11.84)-383 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo“;
2) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Skunde paaiškino, kad Agentūros nurodytas neatitikimas, jog ji ir kitas asmuo 2008
m. paraiškose deklaravo tą patį lauką, buvo nagrinėtas Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-353-95/2010 pagal pareiškėjo J. P. skundą. Šioje
byloje ji buvo įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Teismas J. P. skundą tenkino, nes
nenustatė J. P., o tuo pačiu ir jos kaltės dėl atsiradusių neaiškumų. Tvirtina, kad dėl neatitikimo kaltas Biržų rajono seniūnijos žemėtvarkininkas, kuris užpildė ir pateikė paraišką, per klaidą neteisingai įbraižė jos ir J. P. žemės sklypus – du šalia esančius laukus įbraižė vieną ant kito, todėl gavosi dvigubo deklaravimo klaida. Dėl šios klaidos yra laikoma,
kad faktiškai jai nustatytas ne 13,55 ha, bet 10,16 ha deklaruotinų naudmenų ir pasėlių
laukų dydis. Sumažinus deklaruotų laukų dydį iki 10,16 ha, Agentūra atliko pakartotinį
2008 m. paraiškos vertinimą ir perskaičiavo jai priklausančią paramos sumą. Vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo
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bei kontrolės 2008 m. taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2008 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-187 (toliau – ir 2008 m. Taisyklės), 41.1.5 punktu,
kai nustatytas didesnis nei 20 proc. ploto tyčinis neteisingas deklaravimas, pagrindinė
išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais (už 2008 m.) nemokama, be
to, pareiškėjui yra taikoma ilgalaikė sankcija, deklaruojant pasėlius ir už sekančius metus. Pareiškėja 2009 m. birželio 18 d. Agentūrai pateikė paraišką, kurioje deklaravo 8,47
ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, už kuriuos mokamos tiesioginės bei susietos
papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos. Agentūra apskaičiavo ir išmokėjo už 2009
m. jai priklausančią 2 443,40 Lt paramos sumą. Kadangi 2009 m. parama buvo išmokėta
neatsižvelgus į 2008 m. paraiškos neatitikimus, todėl, pritaikius sankciją, susidarė 848,18
Lt dydžio skola, kurią Agentūra reikalauja grąžinti.
Pareiškėja teigė, kad yra tėvų dovanotos žemės savininkė. Anot pareiškėjos, ji nuo
2008 m. gegužės 23 d. įregistravo ūkį, gavo ūkininko pažymėjimą, o 2008 metų birželio 30
d. pirmą kartą kreipėsi į Biržų rajono savivaldybės seniūnijoje dirbusį žemės ūkio specialistą, kuris buvo atsakingas už paraiškų pildymą ir persiuntimą Agentūrai. Šio specialisto
tiesioginės darbinės funkcijos yra padėti ūkininkams teisingai užpildyti ir išsiųsti paraišką
Agentūrai išmokoms už 2008 m. gauti. Kiekvienais metais žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas tęsiasi iki birželio 15 d. imtinai, todėl akivaizdu, kad visų (iki birželio
15 d. laiku suskubusių pateikti paraiškas) už 2008 m. deklaravusių subjektų paraiškos jau
buvo pateiktos Agentūrai. Todėl, pareiškėjos teigimu, žemės ūkio specialistams turėjo būti
žinoma, kurie konkrečiai žemės naudmenų ir pasėlių plotai Biržų rajone buvo deklaruoti,
naudmenų ir pasėlių plotai įbraižyti bei pateikti Agentūrai.
Pareiškėja akcentavo, kad 2008 m. ūkininkaudama dirbo savo nuosavybės teise valdomus žemės plotus, tėvui priklausantį žemės sklypą bei dar šiek tiek jų nuomavo. Sklypas, kuris tapo dvigubo deklaravimo priežasties objektu, yra jos tėvui A. B. priklausantis
2,5700 ha žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis Biržų r., Ančiškių
k., kurį 2008 m. deklaravo. Kaip vėliau išaiškėjo, būtent šis sklypas ir buvo klaidingai
įbraižytas bei pateiktas Agentūrai. Akcentuoja, kad klaida atsirado ne dėl jos kaltės, o
dėl žemėtvarkininko klaidos, t. y. dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jos valios. Kaip
įrodymą, kad preziumuojamos tyčinės kaltės nėra, pateikia 2009 m. sausio 21 d. atliktos
paraiškos patikros vietoje ataskaitos kopiją Nr. 8-1011735415-A1-1, kurioje nurodoma,
jog „atliekant patikrą pareiškėjos (mano) laukai matuoti, remiantis paraiškos akto foto
žemėlapiu, bei laukų subjektyvais. Pamatuotų laukų konfigūracija atitinka nubraižytų
laukų konfigūraciją. Pamatuotų laukų agrarinė būklė gera“. Pareiškėja nurodė, jog Agentūros darbuotojas nustatė, kad ji realiai dirba netgi didesnį žemės plotą nei paraiškoje
deklaruotas plotas išmokoms gauti.
Pareiškėja pabrėžia, jog atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos administracinis
teismas tenkino J. P. skundą, ji visiškai pagrįstai tikėjosi, jog Agentūra teismo sprendimo
analogiją taikys ir jos atžvilgiu (pripažins, kad dvigubo deklaravimo klaidos atsirado ne
dėl jos kaltės, o dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jos valios), bei paskaičiuos ir išmokės jai priklausančias išmokas už 2008 m. deklaruotus pasėlius. Tačiau, pasak pareiškėjos, Agentūra ne tik kad neapskaičiavo ir neišmokėjo jai priklausančios išmokos už 2008
m. deklaruotus pasėlius, bet dar papildomai pritaikė ilgalaikes sankcijas, deklaruojant
pasėlius ir už kitus (2009 m.) metus, dėl ko liko skolinga 848,18 Lt sumą.
Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra su pareiškėjos skundu nesutiko, prašė jį
atmesti kaip nepagrįstą.
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Atsiliepime į skundą paaiškino, kad pareiškėja 2008 m. birželio 30 d. Agentūrai pateiktoje Paraiškoje tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei
paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės
aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“,
„Natura 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio
naudmenas 2008 m. gauti (reg. Nr. 8-I011735415-A1-1) (valdos Nr. (duomenys neskelbtini)
(toliau – ir 2008 m. Paraiška) deklaravo 13,55 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą,
už kurį mokamos tiesioginės išmokos. 2008 m. Paraiška buvo vertinama vadovaujantis
2008 m. Taisyklėmis. Agentūros Kontrolės departamento Panevėžio skyrius 2009 m. sausio 21 d. atliko pareiškėjos 2008 m. Paraiškos patikrą vietoje, kurios metu buvo nustatyta,
kad kontroliniame žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) esančio lauko Nr. 2, kuriame
deklaruota ir rasta kultūra – 5MI-2 (miežiai (vasariniai, nesalykliniai), deklaruotas plotas
– 1,40 ha, o nustatytas faktinis plotas – 1,08 ha, kontroliniame žemės sklype Nr. (duomenys
neskelbtini) esančio lauko Nr. 2, kuriame deklaruota ir rasta kultūra – 5KV-2 (kviečiai (žieminiai), deklaruotas plotas – 1,50 ha, o nustatytas faktinis plotas – 1,04 ha, kontroliniame
žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) esančio lauko Nr. 3, kuriame deklaruota ir rasta
kultūra – 5DG-1 (daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau), deklaruotas plotas –
4,50 ha, o nustatytas faktinis plotas – 4,27 ha. Kadangi buvo nustatytas neteisingo deklaravimo atvejis, pareiškėjai dėl 2008 m. Paraiškos buvo pritaikytos sankcijos vadovaujantis
2008 m. Taisyklių 43.1.4 punktu, t. y., kai nustatytas didesnis nei 10 proc., bet ne daugiau
nei 20 proc. ploto tyčinis neteisingas deklaravimo atvejis, pagrindinė išmoka už žemės
ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama. Atsakovas tvirtino, kad pareiškėjos
2008 m. Paraiškoje deklaruotas plotas susietai su gamyba papildomai tiesioginių išmokų
daliai gauti buvo 2,90 ha, o faktiškai nustatytas – 2,12 ha, todėl buvo pritaikytos sankcijos,
vadovaujantis 2008 m. Taisyklių 44.3 punktu, kuriame nustatyta, kad kai deklaruotas plotas viršija faktiškąjį daugiau nei 30 proc., susietoji išmoka už visas susietomis išmokomis
remiamas pasėlių grupes einamaisiais metais nemokama. Anot atsakovo, apie tai Ž. A.
buvo informuota Agentūros 2009 m. gegužės 25 d. raštu Nr. BR6-1165040 „Dėl mokėtinos
išmokų sumos ir taikomų sankcijų“, tačiau pareiškėja minėto sprendimo neskundė.
Atsakovas nurodė, jog 2009 m. birželio 18 d. Agentūrai pateiktoje paraiškoje tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos
išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000
išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas
2009 m. gauti (reg. Nr. (duomenys neskelbtini) (valdos Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau
– ir 2009 m. Paraiška) pareiškėja deklaravo 8,47 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą, už kurį mokamos tiesioginės išmokos. Pareiškėjos 2009 m. Paraiška buvo vertinama
vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 m. taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2009 m.
kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-188 (toliau – ir 2009 m. Taisyklės).
Atsakovas pažymėjo, kad 2009 m. vasario 3 d. buvo nustatyta, jog pareiškėjos 2008
m. Paraiškoje kontroliniame žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) deklaruotam laukui Nr. 1, kuriame deklaruota 1,70 ha 5DG-1 (daugiametės ganyklos – pievos (5 m. ir
daugiau), bei deklaruotam laukui Nr. 2, kuriame deklaruota 1,50 ha 5KV-2 (kviečiai
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(žieminiai), buvo nustatytas neatitikimas (Ž. A. ir kito pareiškėjo paraiškoje deklaruotas tas pats laukas). Agentūra 2009 m. vasario 5 d. išsiuntė pareiškėjai pranešimą Nr.
1045448 „Dėl deklaruotų duomenų neatitikimo“, kuriame prašė pateikti žemės valdymo
(nuosavybės, nuomos pagrindais) teisę ir žemės dirbimą patvirtinančius dokumentus.
Kadangi minėti dokumentai nebuvo pateikti, laikytina, jog faktinis laukų plotas lygus
0 ha. Anot atsakovo, atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės
ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paramos už energetinius augalus, kompensacinių išmokų už valstybės ir savivaldybių įsteigtas saugomas teritorijas bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos
išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir „Natura 2000“ administravimo 2009 m. procedūros aprašo, patvirtinto Agentūros
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. BR1-705, nuostatomis, atliko pakartotinį 2008 m. Paraiškos vertinimą ir buvo perskaičiuota pareiškėjai priklausanti paramos
suma. Vadovaujantis 2008 m. Taisyklių 41 punktu, jei patikros metu nustatoma, kad du
ar daugiau subjektų deklaravo tą patį žemės ūkio naudmenų ar pasėlių plotą, parama
mokama pareiškėjui, užsiimančiam žemės ūkio veikla ir turinčiam žemės valdymo teisę
(nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus. Žemės ūkio
veikla įrodoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo,
seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos faktą.
Jei žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų nedeklaravęs, tačiau jų valdymo teisę turintis
asmuo praneša apie pareiškėją, kuris neteisėtai deklaravo jo valdomus plotus, parama
už šiuos plotus pareiškėjui bus mokama tik tuo atveju, jeigu jis pateiks šių plotų dirbimą
bei žemės valdymo teisę įrodančius dokumentus. Pareiškėjui, įrodžiusiam žemės ūkio
veiklos faktą, išmokos mokamos, jei jis tą teisę įrodė iki išmokų mokėjimo pabaigos.
Skaičiuojant paramą už plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo.
Atsakovas tvirtino, kad visais atvejais tyčiniu neteisingu deklaravimu laikoma, kai
bendras neteisingai deklaruotų laukų plotas sudaro daugiau kaip 10 proc. paramos paraiškoje deklaruoto ploto. Šiuo atveju pareiškėja 2008 m. Paraiškoje neteisingai deklaravo 33,3 proc. ploto. Be to, anot atsakovo, tyčiniu neteisingu deklaravimu yra laikoma,
kai pareiškėjas deklaravo plotą, kuriame neužsiima žemės ūkio veikla (2008 m. Taisyklių
4 p.). 2008 m. Paraiškoje pareiškėja deklaravo 13,55 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotą, o faktiškai nustatytas – 10,16 ha (3,02 ha + 0,31 ha + 1,48 ha + 1,08 ha + 4,27 ha).
Dėl šio pažeidimo 2008 m. pagrindinė išmokos dalis už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus, vadovaujantis 2008 m. Taisyklių 43.1.5 punktu, pareiškėjai nebuvo mokama ir
pritaikyta ilgalaikė sankcija dėl pagrindinės išmokos dalies. Ilgalaikė sankcija – paramos
dydžio sumažinimas, papildantis einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikomą
sankciją ir galiojantis trejus kalendorinius metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo
nustatytas pažeidimas. Ilgalaikė sankcija apskaičiuojama pagal paramos paraiškoje deklaruoto ploto ir faktiškai nustatyto remiamo ploto skirtumą ir trejus metus išskaičiuojama iš pareiškėjui mokamų išmokų. Atsakovo teigimu, pakartotinai vertinant pareiškėjos 2009 m. Paraišką, nustatyta, kad 2009 m. pareiškėjai buvo išmokėta nepriklausiusi
paramos suma, neatsižvelgiant į pareiškėjai dėl 2008 m. Paraiškos pritaikytas ilgalaikes
sankcijas. Apie tai Pareiškėja buvo informuota Agentūros 2009 m. gegužės 25 d. pranešimu „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų“. Kadangi 2009 m. parama buvo
išmokėta neatsižvelgus į išdėstytus faktus, susidarė 848,18 Lt dydžio skola.
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Atsakovas teigė ir tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-353-95/2010 buvo nagrinėjamas J. P. skundas, o pareiškėja šioje byloje
buvo trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Anot
atsakovo, bylos baigtis teisines pasekmes sukelia tik į teismą besikreipiančiam asmeniui.
Be to, jeigu situacija (dvigubo deklaravimo atvejis) ir panaši, tačiau visos kitos faktinės
aplinkybės (J. P. liga ir tai įrodantys dokumentai, žemės dirbimą patvirtinantys įrodymai)
yra visiškai skirtingos. Atsakovo nuomone, vadovaujantis 2008 m. Taisyklių 59 punktu, už
paraiškoje, žemėlapių fragmentuose bei kituose dokumentuose pateiktus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai. Pareiškėja, teikdama 2008 m. ir 2009 m. Paraiškas, savo parašu
patvirtino, kad pateikė teisingus duomenis. Atsakovo vertinimu, Agentūra negali atsakyti
už trečiųjų asmenų (šiuo atveju Biržų rajono seniūnijos darbuotojo) neteisėtus veiksmus
ar klaidas. Atsakovo nuomone, pareiškėja, laikydamasi teisės aktų nuostatų ir atsižvelgdama į galiojančią teisinę praktiką, gali kreiptis į teismines institucijas, kad jai būtų atlyginta
žala (t. y. grąžintina paramos suma), padaryta tam tikros institucijos veiksmais.
Atsakovas nurodė, jog Agentūra neginčija fakto, kad pareiškėja deklaruotų laukų
neturi nuosavybės teise, tačiau atkreipia dėmesį, kad tiesioginės išmokos mokamos ne
už nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, o už tai, kad pareiškėjas užsiima žemės
ūkio veikla, t. y. faktiškai vykdo žemės ūkio veiklą. Pasak atsakovo, pasitaiko atvejų, kai
du ar daugiau asmenų deklaruoja vykdantys žemės ūkio veiklą tame pačiame plote. Tokiu atveju tokiems asmenims Agentūra siunčia informacinį laišką bei prašo pateikti ūkininkavimo ir valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius
dokumentus. Žemės ūkio veikla įrodoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio
produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos faktą. Jei žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų nedeklaravęs, tačiau jų valdymo teisę turintis asmuo praneša apie pareiškėją, kuris neteisėtai deklaravo
jo valdomus plotus, parama už šiuos plotus pareiškėjui bus mokama tik tuo atveju, jeigu
jis pateiks šių plotų dirbimą bei žemės valdymo teisę įrodančius dokumentus. Pareiškėjui, įrodžiusiam žemės ūkio veiklos faktą bei žemės valdymo teisę, išmokos mokamos,
jei jis tą teisę įrodė iki išmokų mokėjimo pabaigos. Skaičiuojant paramą už plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo. Atsakovo vertinimu, kadangi minėti dokumentai Agentūrai pateikti
nebuvo, Agentūra pritaikė sankcijas bei apie tai informavo pareiškėją 2010 m. birželio 7
d. raštu Nr. BR6-1233807 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų“.
Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, jog 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento
(EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo
ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB)
Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 44 tomas, p.
243), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu
(EB) Nr. 380/2009 (OL L 116, 2009, p. 9), 73 straipsnyje nustatyta, kad jeigu pareiškėjas
gauna pernelyg didelę išmoką, jis grąžina atitinkamą sumą ir delspinigius, apskaičiuojamus už laikotarpį, praėjusį nuo pranešimo apie įpareigojimą grąžinti išmoką pateikimo
pareiškėjui iki jos grąžinimo ar išskaitymo. Taikytina delspinigių norma skaičiuojama
pagal nacionalinius teisės aktus. Išmokėtos sumos grąžinimo įpareigojimas netaikomas
ir delspinigiai neskaičiuojami, jeigu išmoka buvo netinkamai skirta dėl kompetentin462
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gos arba kitos institucijos padarytos klaidos ir jei tokios klaidos pareiškėjas pagrįstai
negalėjo aptikti. Tačiau, jei klaida yra susijusi su faktiniais elementais, kurie yra svarbūs
atitinkamai išmokai skaičiuoti, įpareigojimas grąžinti išmokėtą sumą ir priskaičiuotus
delspinigius taikomas tik tuo atveju, jei apie sprendimą dėl susigrąžinimo buvo informuota per 12 mėnesių nuo išmokėjimo. Šiuo atveju Agentūros klaida yra susijusi su
faktiniais elementais, todėl Agentūra, vadovaudamasi minėtu reglamentu, priėmė 2010
m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. SP1-(11.84)-383 susigrąžinti išmokėtos paramos dalį.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 3 d. sprendimu pareiškėjos Ž. A. skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas konstatavo, jog bylos medžiaga patvirtina, kad 2009 m. vasario 5 d. pareiškėjai buvo išsiųstas pranešimas Nr. 1045449 dėl deklaruotų duomenų neatitikimo,
kuriame buvo prašoma per 10 dienų darbo dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos
pateikti kontroliniame žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) esantiems laukams Nr.
1 ir Nr. 2 žemės valdymo (nuosavybės, nuomos) teisę ir žemės dirbimą patvirtinančius
dokumentus. Teismo vertinimu, kaip rodo rašytinė bylos medžiaga, pareiškėja Agentūrai nepateikė reikalaujamų dokumentų apie faktinį žemės dirbimą, todėl atsakovas pagrįstai nusprendė, kad ginčo žemės faktinis laukų plotas lygus 0 ha. Teismas pabrėžė, jog
skirtumas tarp deklaruoto ploto ir nustatyto ploto šiuo atveju yra didesnis nei 20 proc.
(10,16/13,55), kas sudarė pagrindą atsakovei taikyti Taisyklių 43.1.5 punkte apibrėžtą
sankciją (kai nustatytas didesnis nei 20 proc. ploto tyčinis neteisingas deklaravimas,
pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama, be
to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija).
Pirmosios instancijos teismo nuomone, tai, kad Vilniaus apygardos administracinis
teismas administracinėje byloje Nr. I-353-95/2010 pagal J. P. skundą Agentūrai 2010 m.
vasario 17 d. sprendimu panaikino Agentūros 2009 m. rugpjūčio 13 d. raštą Nr. BR6(1.14)-12161 „Dėl atsakymo į paaiškinimą“, neturi esminės įtakos vertinant šioje byloje
kilusį ginčą, kadangi, kaip jau buvo minėta, Ž. A. nepateikė ginčo žemės dirbimą patvirtinančių dokumentų (2008 m. Taisyklių 41 p.). Pirmosios instancijos teismas atkreipė
dėmesį į tai, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas minėtoje byloje konstatavo,
kad pareiškėjas (J. P.) turi teisę gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir
pasėlius, jis įrodė tiek nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą, tiek šio sklypo dirbimo,
valdymo faktą, tiek vertimąsi ūkine veikla. Teismo nuomone, kadangi pareiškėja, teikdama 2008 m. ir 2009 m. Paraiškas, savo parašu patvirtino, kad pateikė teisingus duomenis,
nėra pagrindo teigti, kad ne ji, o kitas asmuo šiuo atveju yra atsakingas už atitinkamos
informacijos pateikimą Agentūrai. Kaip konstatavo teismas, Agentūros priimti sprendimai dėl skolos sugrąžinimo neatima pareiškėjai teisės įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl žalos, padarytos tam tikros institucijos (jos darbuotojų) veiksmais, atlyginimo.
Teismo vertinimu, kadangi pareiškėja neišpildė abiejų Taisyklių 41 punkte numatytų
sąlygų, pripažintina, kad jos teisė į paramos gavimą iš esmės paneigiama. Teismas pabrėžė, jog, kaip matyti iš bylos medžiagos, sankcija dėl tyčinio neteisingo deklaravimo
buvo pritaikyta po to, kai 2009 m. pareiškėjai buvo išmokėta jai nepriklausiusi paramos
suma, todėl atsakovas padarė pagrįstą išvadą dėl 848,18 (798,45+49,73) Lt dydžio skolos
susidarymo, kurią pareiškėja Agentūrai turi grąžinti.
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Teismo nuomone, kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti Agentūros
priimtą sprendimą, administracinėje byloje nenustatyta. Pirmosios instancijos teismo
vertinimu, Agentūros Rinkos reguliavimo programų departamento 2010 m. gegužės 12
d. sprendimas Nr. SP1-(11.84)-383 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo“ iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, nėra juridinio pagrindo jį naikinti pareiškėjos
skunde nurodomais motyvais. Pripažinęs, kad pareiškėjos skunde iškeltas reikalavimas
dėl administracinio sprendimo panaikinimo yra nepagrįstas, teismas netenkino ir pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti.
Apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą,
neatsižvelgė į tai, kad kitoje administracinėje byloje Nr. 1-353-95/2010 įsiteisėjusiu sprendimu teismas yra konstatavęs, jog atsakovas neįrodė, kad pareiškėjai yra išsiųstas 2009 m.
vasario 5 d. pranešimas Nr. 1045448. Be to, pareiškėja apeliaciniame skunde akcentuoja,
kad žemėtvarkininkas kontroliniam žemės laukui klaidingai vietoj dviejų skirtingų kodų
suteikė vieną ir tą patį kodą – Nr. (duomenys neskelbtini). Pareiškėja kartu su apeliaciniu
skundu apeliacinės instancijos teismui taip pat pateikė naujus įrodymus – Biržų rajono
savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos 2011 m. kovo 14 d. raštą, kuriuo grindžia žemės dirbimo faktą, taip pat žemėlapių išrašus bei žemės nuomos sutartis.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime nurodo, jog pareiškėjos minimoje administracinėje byloje Nr. 1-35395/2010 buvo nagrinėjamas J. P. skundas, o pareiškėja šioje byloje buvo trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Atsakovas pabrėžia, jog
bylos baigtis teisines pasekmes sukelia tik į teismą besikreipiančiam asmeniui. Dėl kitos pareiškėjos nurodomos aplinkybės – to paties kodo suteikimo kontroliniam žemės
laukui – atsakovas paaiškina, jog minėtam laukui suteikus skirtingus numerius vis tiek
būtų nustatytas dvigubo deklaravimo atvejis, nes deklaruojamas tas pats žemės plotas, ir
tokį plotą nustato Supaprastintoji tiesioginių išmokų informacinė sistema. Taigi, pasak
atsakovo, yra visiškai nesvarbu, kaip deklaruojamas plotas pavadintas.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Teisėjų kolegija, visų pirma, pažymi, kad teisės teorijoje pareiškėjo (ieškovo) nurodytos aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, sudaro skundo (prašymo, ieškininio
pareiškimo) pagrindą. O pareiškėjo (ieškovo) materialinis – teisinis reikalavimas atsakovui
sudaro skundo (prašymo, ieškininio pareiškimo) dalyką. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22, 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo (prašymo) pagrindą ir dalyką arba kurį vieną iš jų keisti bet kurioje bylos
nagrinėjimo stadijoje, iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį, priklauso pareiškėjui.
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Minėtų taisyklių pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjo suformuluotas skundo
pagrindas ir dalykas apsprendžia pareiškėjo ginčijamo teisinio santykio ribas, o tuo pačiu ir ribas, kuriose teismas turi nagrinėti bylą.
Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėja šioje byloje ginčija tik Agentūros 2010 m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. SP1-(11.84)-383, teisėjų kolegija tikrina tik šio akto teisėtumą ir
pagrįstumą, o dėl Agentūros 2009 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. BR6-1165040, kuriuo
pareiškėjai atsisakyta skirti paramą pagal 2008 m. Paraišką, nepasisako. Taigi ginčo šioje
byloje dalyku laikytinas skundžiamas sprendimas, kuriuo konstatuota, kad pareiškėjai
susidarė 848,18 Lt skola dėl paramos pagal jos 2009 m. Paraišką išmokėjimą, neatsižvelgiant į 2008 m. pritaikytas sankcijas. Vertinimas, ar Agentūra pagrįstai atsisakė pareiškėjai skirti paramą pagal 2008 m. Paraišką, į ginčo nagrinėjimo ribas nepatenka.
Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, tikrindamas skundžiamo
sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, rėmėsi 2008 m. Taisyklių 41 punkto nuostata, pagal
kurią, jei patikros metu nustatoma, kad du ar daugiau subjektų deklaravo tą patį žemės ūkio naudmenų ar pasėlių plotą, parama mokama pareiškėjui, užsiimančiam žemės
ūkio veikla ir turinčiam žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais)
patvirtinančius dokumentus. Nustatęs, jog pareiškėja nepateikė ginčo žemės dirbimą
patvirtinančių dokumentų, teismas padarė išvadą, kad jos teisė į paramos gavimą yra
paneigta, ir todėl Agentūra pagrįstai pareiškėjos atžvilgiu pritaikė ilgalaikę sankciją bei
skundžiamu sprendimu nustatė susidariusią 848,18 Lt skolą.
Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas šioje byloje netinkamai pritaikė 2008 m. Taisyklių 41 punktą, ir toks materialinės teisės normų pažeidimas laikytinas
pagrindu panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (ABTĮ 143 str.). Pažymėtina,
jog 2008 m. Taisyklių 41 punkto nuostata yra taikytina tais atvejais, kai nustatomas dviejų
ar daugiau subjektų atliktas to paties žemės ūkio naudmenų ar pasėlių ploto deklaravimas,
t. y. tokios normos tikslas yra siekis išvengti fiktyvaus deklaravimo atvejų bei sudaryti sąlygas nustatyti subjektus, kurie siekia gauti jiems nepriklausančias išmokas.
Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes, matyti, kad šiuo atveju realiai ne
du subjektai deklaravo tą patį plotą, o įvyko deklaruojamų laukų braižymo klaida, kuri
nulėmė ir klaidingą dvigubo deklaravimo nustatymą. Tokias aplinkybes patvirtina ir
prie šios bylos prijungtoje Vilniaus apygardos administracinio teismo byloje Nr. I-35395/2010 pateiktas Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos
2010 m. sausio 21 d. raštas Nr. R2-31 „Dėl J. P. deklaruotos žemės“ (Vilniaus apygardos
administracinio teismo byla Nr. I-353-95/2010, b. l. 107), kuris patvirtina, kad žemėtvarkininkas V. K. padarė netikslumų, įbraižydamas pareiškėjos bei J. P. deklaruotus laukus.
Taigi darytina išvada, kad nagrinėjamoje situacijoje 2008 m. Taisyklių 41 punkto
nuostata netaikytina, kadangi pagal faktines aplinkybes ši situacija į normos taikymo
sritį nepatenka. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad nebuvo jokio pagrindo reikalauti iš pareiškėjos atlikti 2008 m. Taisyklių 41 punkte nurodytus veiksmus
(pateikti paminėtame punkte nurodytus dokumentus), o pareiškėjai jų nepateikus, pritaikyti jai ilgalaikes sankcijas bei konstatuoti susidariusią skolą.
Be to, taip pat atkreiptinas dėmesys, kad skundžiamu Agentūros sprendimu pareiškėjos atžvilgiu nustatyta skola grindžiama 2008 m. pritaikytomis ilgalaikėmis sankcijomis, tačiau Agentūros 2009 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. BR6-1165040, įvertinus
pareiškėjus 2008 m. Paraišką, buvo tik atsisakyta jai skirti paramą, o ilgalaikės sankcijos
nustatytos nebuvo.
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Išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad Agentūra skundžiamu sprendimu nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos atžvilgiu dėl jai taikytinų ilgalaikių sankcijų
yra susidariusi 848,18 Lt skola, o pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjos reikalavimas šį sprendimą panaikinti nepatenkintas, negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas,
o pareiškėjos apeliacinis skundas tenkintinas. Priimtinas naujas sprendimas, pareiškėjos
skundą tenkinant.
Apeliaciniame skunde taip pat prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas. ABTĮ 45
straipsnio 1 dalis įtvirtina pareigą suinteresuotai išlaidų atlyginimu šaliai teismui pateikti prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pareiškėja pateikė 2010 m.
spalio 28 d. įmokos mokėjimo kvitą (II t., b. l. 7), iš kurio matyti, jog pareiškėja sumokėjo
žyminį mokestį. Jokių kitų duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių turėtas bylinėjimosi
išlaidas pareiškėja nepateikė, todėl jai priteistinas žyminis mokestis už apeliacinį skundą
dėl teismo sprendimo – 50 litų. Taip pat pastebėtina, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, prašymai dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtini apeliacinės instancijos
teisme, o prašymus dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme,
sprendžia pirmosios instancijos teismas. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl išlaidų,
kurios yra susijusios su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 45 straipsnio 2 dalimi,
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjos Ž. A. apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimą panaikinti.
Priimti naują sprendimą. Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. SP1-(11.84)-383.
Priteisti pareiškėjai Ž. A. iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos 50 Lt (penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio.
Sprendimas neskundžiamas.

2.7. Bylos dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos sprendimų
2.7.1. Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos teisės nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą
Sistemiškai vertinant ir aiškinant Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo nuostatas, darytina išvada, kad didžiųjų loterijų taisyklių projektus rengia ir tvirtina pats loterijos organizatorius, o Valstybinė lošimų priežiūros komisija turi pareigą suderinti (t. y. iš esmės pritarti
pateiktų taisyklių projektui) tokio pobūdžio taisyklių projektus, jei jie atitinka teisės aktų reikalavimus, taip pat pareigą atsisakyti suderinti pateiktų taisyklių projektus, jei jie neatitinka teisės aktų reikalavimų. Nėra pagrindo teigti, kad viena iš Valstybinės lošimų priežiūros
komisijos funkcijų – nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų
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konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius, nes tokia šios komisijos funkcija Loterijų įstatyme nėra įtvirtinta. Loterijų
įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punkte yra eksplicitiškai nurodyta, jog tai yra Valstybinės
lošimų priežiūros komisijos teisė, bet ne pareiga.
Administracinė byla Nr. A858-9/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00194-2011-1
Procesinio sprendimo kategorija 23

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. sausio 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ atstovui advokatui
A. N.,
atsakovo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovui A. D.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo administracinėje byloje
pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundą atsakovui Valstybinei lošimų priežiūros komisijai dėl nutarimų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Žalgirio loto“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Žalgirio loto“) kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–2), prašydamas: 1) panaikinti Valstybinės
lošimų priežiūros komisijos (toliau – ir atsakovas, Komisija, Priežiūros komisija) 2010 m.
gruodžio 23 d. nutarimus Nr. 312, Nr. 313, Nr. 314, kuriais buvo atsisakyta suderinti didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“
taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisykles ir priskirti loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, taip pat panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros
komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimus Nr. 318, Nr. 319, Nr. 320, Nr. 321, kuriais buvo
atsisakyta suderinti didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos
„MULTI LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-4“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles, ir priskirti loterijas momentinės internetinio
ryšio loterijos rūšiai; 2) pripažinti, kad pateiktos didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“
taisyklės, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisyklės, didžiosios loterijos „MULTI
LOTTO-4“ taisyklės, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisyklės, didžiosios lote467
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rijos „EXTRA LOTTO-2“ taisyklės, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“ taisyklės,
didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisyklės atitinka teisės aktų reikalavimus ir jos
priskirtinos momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai; 3) įpareigoti Valstybinę lošimų priežiūros komisiją per 10 kalendorinių dienų patvirtinti didžiosios loterijos „MULTI
LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos
„MULTI LOTTO-4“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisykles.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 25 d. nutartimi skundą
dalyje dėl reikalavimo pripažinti, kad pateiktos didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“
taisyklės, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisyklės, didžiosios loterijos „MULTI
LOTTO-4“ taisyklės, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisyklės, didžiosios loterijos
„EXTRA LOTTO-2“ taisyklės, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“ taisyklės, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisyklės atitinka teisės aktų reikalavimus ir jos priskirtinos momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai atsisakė priimti (II t., b. l. 20–21).
Pareiškėjas skunde nurodė, jog atsakovas 2006, 2009, 2010 metų pirmą pusmetį suderino septynias pareiškėjo pateiktas loterijos taisykles, tuo pripažindamas, kad jos atitinka
teisės aktų reikalavimus, tačiau nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. atsisakė suderinti analogiškas
(identiškas) taisykles, kuriose skiriasi tik loterijos bilieto kaina. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas (toliau – ir Loterijų įstatymas, LĮ) nuo jo priėmimo dienos nėra keistas, jokių teisės aktų pakeitimų nenurodyta ir ginčijamuose nutarimuose, todėl darytina išvada,
kad pasikeitė atsakovo požiūris į šiuos teisės aktus. Pažymėjo, jog nurodytų loterijos rūšių
platinimo būdų ribojimas iš esmės keičia ir prieštarauja ankstesnei atsakovo praktikai bei
de facto susiformavusiai loterijų organizavimo praktikai. Atsakovas 2006 m. vasario 24 d.
nutarimu Nr. N-46 nustatė požymius, kuriems esant loterija priskirtina didžiajai klasikinei
telefoninio ryšio loterijai. Be to, didelė dalis momentinių loterijų bilietų platinami internetinio ryšio būdu (pvz., „Greiti žaidimai-1“, „Internetinis LOTO“ ir kt.), o klasikinės loterijos bilietai platinami tiek telefoninio (pvz., „LOTO 1634“, „Krepšinio loterija 1373“ ir kt.),
tiek internetinio ryšio būdu (pvz., „Triušių lenktynės“, „Sėkmės loterija“ ir kt.). Pareiškėjo teigimu, ginčijami nutarimai neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio reikalavimų.
Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (II t., b.
l. 25–28) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad Priežiūros komisija patikrina, ar pateiktos loterijų taisyklės atitinka Loterijų įstatymą, o po to kitų teisės aktų, tiesiogiai reglamentuojančių loterijų organizavimą, nuostatas, ir jei nustato, kad loterijų taisyklės
neatitinka galiojančių teisės aktų nuostatų, atsisako jas suderinti. Loterijų taisykles vienašališkai rengia loterijų organizatoriai. Suderinimas yra loterijų taisyklių revizavimo forma
– komisijos valios išraiškos būdas. Priežiūros komisija, gavusi pareiškėjo prašymą suderinti
loterijų taisykles, patikrino, ar jos atitinka Loterijų įstatymą bei kitų teisės aktų nuostatas ir
nustačiusi, kad šių nuostatų neatitinka, atsisakė jas suderinti. Ginčijamuose nutarimuose aiškiai ir pakankamai detaliai išdėstyta, kuo vadovaujantis yra atsisakoma derinti taisykles.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu (III
t., b. l. 88–98) pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundą tenkino
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iš dalies ir nutarė panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010 m. gruodžio
23 d. nutarimus Nr. 312, Nr. 313, Nr. 314, kuriais buvo atsisakyta suderinti didžiosios
loterijos „EXTRA LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisykles ir priskirti loterijas momentinės
internetinio ryšio loterijos rūšiai, taip pat panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimus Nr. 318, Nr. 319, Nr. 320, Nr. 321, kuriais buvo
atsisakyta suderinti didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-4“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles, ir priskirti loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, įpareigoti Valstybinę lošimų priežiūros komisiją teisės aktų
nustatyta tvarka ir terminais įvykdyti Loterijų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punktą
– nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą: didžiąją loteriją „MULTI LOTTO-2“,
didžiąją loteriją „MULTI LOTTO-3“, didžiąją loteriją „MULTI LOTTO-4“, didžiąją loteriją „MULTI LOTTO-5“, didžiąją loteriją „EXTRA LOTTO-2“, didžiąją loteriją „EXTRA
LOTTO-3“, didžiąją loteriją „EXTRA LOTTO-4“ ir priimti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį atitinkančius sprendimus dėl šių loterijų taisyklių derinimo, jeigu Komisija atsisakys suderinti pateiktas taisykles, kitoje dalyje nutarė pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ naudai
iš atsakovo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 100 litų žyminį mokestį.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Loterijų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad Priežiūros komisija prižiūri ir kontroliuoja didžiųjų loterijų organizatorių veiklą. Pagal Loterijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, didžioji loterija – loterija, kurios
organizatorius turi licenciją, suteikiančią teisę platinti loterijos bilietus visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neribojama. Pagal Loterijų įstatymo 19 straipsnio 3 dalį, didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina loterijos organizatorius, suderinęs su Priežiūros komisija.
Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 739 (toliau – ir Nuostatai), 4.2 punkte nustatyta, kad vienas iš
svarbiausių Priežiūros komisijos tikslų yra teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti ir kontroliuoti didžiųjų loterijų organizavimą, kad būtų užtikrinta žaidėjų ir didžiųjų loterijų
organizatorių interesų ir teisių apsauga. Pagal Nuostatų 5.10 punktą Priežiūros komisija
derina didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus. Pagal Didžiųjų ir mažųjų
loterijų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu
Nr. 1550 (toliau – ir Taisyklės), 5 punktą Priežiūros komisija yra licencijas organizuoti
didžiąsias loterijas išduodanti institucija ir, vadovaujantis šių taisyklių 28 punktu, atsisako suderinti loterijos taisykles, jų papildymus arba pakeitimus, jeigu jos neatitinka
Loterijų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų ir Taisyklių nuostatų. Loterijų įstatymo
25 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta viena iš Priežiūros komisijos teisių yra nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos
rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Priežiūros komisija, įgyvendindama šią
funkciją, pareikalavo iš pareiškėjo pateikti prašymą su pagrindimu, kokiai loterijų rūšiai
turėtų būti priskirtos loterijos, kurių taisyklės turėjo būti suderintos. 2004 m. balandžio
16 d. atsakovo patvirtintu nutarimu Nr. N-140 yra patvirtintos Dokumentų, reikalingų
licencijoms ir leidimams gauti bei lošimų organizavimo reglamentų pakeitimams ar papildymams tvirtinti, loterijų taisyklėms, jų pakeitimams ar papildymams suderinti pateikimo
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taisyklės. Šių taisyklių 23.1-23.4 punktuose yra nustatyti dokumentai, kuriuos privalėjo
pateikti pareiškėjas, kreipdamasis į Priežiūros komisiją su prašymu suderinti loterijų taisykles. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas pateikė Priežiūros komisijai
visus minėtus dokumentus, todėl ji be teisėto pagrindo reikalavo iš pareiškėjo pateikti
prašymą, kuriame būtų nurodytas pagrindimas, kuriai loterijų rūšiai turi būti priskirtos
loterijos. Tokia Priežiūros komisijos teisė nėra nustatyta nei Taisyklėse, nei Komisijos darbo reglamente, patvirtintame 2004 m. birželio 17 d. Komisijos nutarimu Nr. N-198, nei
Komisijos nuostatuose, nei kituose teisės aktuose. Pabrėžė, jog Komisija neturėjo teisės
reikalauti tokio dokumento vadovaudamasi LĮ 25 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kuriame
yra nustatyta Komisijos teisė reikalauti, kad loterijų organizatoriai pateiktų paaiškinimus
apie loterijų organizavimą. Toks aiškinimas yra nesuderinamas su pačios Komisijos nustatyta tvarka Taisyklių 23.1-23.4 punktuose bei su minėta Loterijų įstatymo 25 straipsnio
1 dalies 5 punkte nustatyta Priežiūros komisijos funkcija – nustatyti, kokiai loterijų rūšiai
priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių
arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius. Komisija reikalavo iš pareiškėjo pateikti teisės aktuose nenustatyto turinio prašymą, kuriame pats pareiškėjas išspręstų
klausimą, kurį privalo pagal kompetenciją spręsti Komisija. Bylos medžiaga patvirtina,
kad visų pateiktų loterijų taisyklių atveju konstatuota, jog ketinama organizuoti loterija
neatitinka momentinės loterijos rūšies požymių, nustatytų Loterijų įstatymo 3 straipsnio
2 dalies 2 punkte. Pateiktose loterijos taisyklėse bilietas apibrėžiamas kaip identifikuojamas įrašas kompiuterinėje duomenų bazėje, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje.
Vadovaujantis Loterijų įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, loterijos bilietas – tai dokumentas
arba identifikuojamas (patvirtinantis jo dalyvavimą loterijoje) įrašas (žaidėjo pasirinkti
skaičiai ir (ar) ženklai, įrašo laikas, siuntėjo telefono numeris ir (ar) kodas) loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje, nurodytas loterijos taisyklėse. Loterijų rūšys yra nustatytos Loterijų įstatymo 3 straipsnyje, jos yra klasifikuojamos pagal organizavimo mastą
– didžioji ir mažoji loterija; pagal žaidimo pobūdį – skaitmeninė, momentinė klasikinė,
sportinė; pagal taikomą loterijos bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją.
Teismas nurodė, jog Komisija ginčijamu atveju konstatavo, kad pateiktos prašomos
suderinti loterijų taisyklės neatitinka momentinės loterijos požymių, dėl to atsisakė suderinti taisykles. Komisijos nutarimų turinys patvirtina, kad Komisija įvertino taisykles
pagal vieną iš klasifikavimų – pagal žaidimo pobūdį ir konstatavo neatitikimą. Pažymėjo,
jog taisyklės turėjo būti vertinamos tiek pagal žaidimo pobūdį, tiek pagal taikomą loterijos
bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją, esant kelių
loterijų požymiams, Komisija privalėjo pati įgyvendinti Loterijų įstatymo 25 straipsnio 1
dalies 5 punkte nustatytą Priežiūros komisijos funkciją – nustatyti, kokiai loterijų rūšiai
priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių
arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius. Ši nuostata dėl to ir yra nustatyta, kad esant neaiškiam atvejui Komisija išsprendžia klausimą. Pirmosios instancijos
teismas pabrėžė, jog Komisija pati turėjo kvalifikuoti loterijos rūšį, o ne esant neaiškumams
atsisakyti derinti taisykles. Komisija netinkamai įgyvendino šią savo kompetenciją, todėl
nutarimai naikinami ir Komisija yra įpareigojama atlikti teisės aktuose nustatytą funkciją,
kuri ginčijamu atveju turėjo būti atlikta. Teismas pažymėjo, jog netenkinamas pareiškėjo
reikalavimas įpareigoti Komisiją suderinti taisykles, nes teismas negali atlikti Komisijai
priskirtos funkcijos, jis tik vertina priimtų sprendimų ir atliktų veiksmų teisėtumą.
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Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl kitų Komisijos nustatytų taisyklių neaiškumų, nes Komisija privalo išspręsti klausimą, kokiai loterijos rūšiai bus priskirtos
loterijos, kurių taisykles prašoma suderinti. Komisija, atsisakydama derinti taisykles,
nurodė atitinkamas Loterijų įstatymo nuostatas dėl loterijos rūšies neatitikimų, dėl loterijų laimėjimų išmokėjimo ir apskaitos tvarkos (Loterijų įstatymo 10 str.) neatitikimų,
dėl kitų taisyklių nuostatų Komisija nenurodė jokių teisės aktų reikalavimų, kurių neatitinka pateiktos suderinti taisyklės. Dėl kitų minėtų neatitikimų Komisija abstrakčiai
nurodė, kad nuostatos deklaratyvios ar neaiškios, tačiau jos išvados nepagrįstos teisės
aktų reikalavimais, todėl šiuo aspektu Komisijos nutarimai neatitinka VAĮ 8 straipsnio
reikalavimo. Teismas pažymėjo, jog Komisija, kaip viešojo administravimo subjektas,
turi teisę atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus arba atsisakyti atlikti teisės aktuose
nustatytus veiksmus, jeigu yra teisės aktuose nustatytas pagrindas. Komisija netinkamai
įgyvendino šią kompetenciją. Pabrėžė, kad Komisija, atlikdama teisės aktų jai priskirtas funkcijas, kiekvienu konkrečiu atveju tikrina, ar pateiktos taisyklės atitinka Loterijų
įstatymo ir kitų teisės aktų, tiesiogiai reglamentuojančių loterijų organizavimą, nuostatas. Šioje byloje nėra nagrinėjamas klausimas dėl anksčiau suderintų taisyklių, todėl
pareiškėjo argumentas dėl anksčiau suderintų taisyklių negali būti nagrinėjamas šioje
byloje. Komisijos vieninga praktika yra svarbus argumentas, bet negali būti lemiamu
argumentu svarstant Komisijos veiksmų teisėtumą. Aplinkybė, jog Komisija pradėjo išsamiau nagrinėti jai pateikiamas derinti taisykles, negali būti pagrindu pripažinti tokius
Komisijos veiksmus neteisėtais.
III.
Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija apeliaciniu skundu (III t., b. l. 104–
108) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžinti bylą iš naujo
nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog įgyvendindama savo funkcijas loterijų veiklos priežiūros srityje Priežiūros komisija: 1) nagrinėja dokumentus, reikalingus išduoti licencijoms organizuoti didžiąsias loterijas; 2)
išduoda licencijas organizuoti didžiąsias loterijas ir sustabdo ir panaikina jų galiojimą;
3) kontroliuoja, kaip didžiųjų loterijų organizatoriai laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų,
reglamentuojančių didžiųjų loterijų organizavimą, reikalavimų (LĮ 24 str. 1–3 p.); 4)
derina didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus (LĮ 19 str. 3 d.). Nuostatų
20 punkte numatyta, kad Priežiūros komisija sprendimus visais jos kompetencijos priskirtais klausimais priima posėdžiuose. Priežiūros komisijos posėdžio sprendimai įforminami nutarimu. LĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad loterijos organizatorius gali
pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos jos taisyklės, o
didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina loterijos organizatorius,
suderinęs su Priežiūros komisija (LĮ 19 str. 3 d.). Įgyvendindama LĮ suteiktus įgaliojimus
Priežiūros komisija patikrina, ar pateiktos loterijų taisyklės atitinka LĮ, kitų teisės aktų,
tiesiogiai reglamentuojančių loterijų organizavimą, nuostatas, ir, jei nustato, kad loterijų taisyklės neatitinka galiojančių teisės aktų nuostatų, nutarimu atsisako jas suderinti.
Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 14 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A18-l119/2007. Atsakovo nuomone, iš nurodyto teisinio reglamentavimo galima daryti išvadą, kad loterijų taisykles vienašališkai rengia loterijų organizatoriai. Priežiūros komisija turi teisę ir pareigą tikrinti loterijų organizatorių
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parengtas loterijų taisykles ir nustačiusi, kad jų forma ar turinys atitinka teisės aktuose
nustatytus reikalavimus, nutarimu jas suderinti. Šiuo atveju „suderinimas“ yra loterijų
taisyklių „revizavimo“ forma – Priežiūros komisijos valios išraiškos būdas. Lingvistinė
termino „suderinti“ analizė suponuoja, kad derinimo metu turėtų būti pašalinami nuomonių prieštaravimai bei pasiekiamas derinantiems subjektams priimtinas rezultatas.
Nurodė, jog nagrinėjamu atveju Priežiūros komisija, gavusi loterijos organizatoriaus
UAB „Žalgirio loto“ prašymą suderinti loterijų taisykles, loterijų taisyklių derinimo metu
patikrino, ar pateiktos taisyklės visų pirma atitinka LĮ, o po to kitų teisės aktų, tiesiogiai reglamentuojančių loterijų organizavimą, nuostatas. Priežiūros komisija, įvertinusi pateiktas
derinti loterijų taisykles, nustatė, kad ketinamos organizuoti loterijų taisyklės turi kelių loterijos rūšių požymių. Siekdama išsiaiškinti tikruosius loterijos organizatoriaus ketinimus
(kokiu būdu ketinama platinti loterijos bilietus, kaip nustatomi laimėjimai ir kt.), loterijų
taisyklių derinimo metu Priežiūros komisija, pasinaudodama savo teise (LĮ 25 str. 1 d. 1
p.) gauti iš loterijų organizatorių informaciją, kreipėsi į pareiškėją su nurodymu pateikti
prašymą dėl loterijos priskyrimo atitinkamai loterijos rūšiai. Loterijos priskyrimas atitinkamai rūšiai daro didelę įtaką loterijų organizatoriaus veiklai, todėl Priežiūros komisijai
savarankiškai įvertinus loterijos taisykles ir priskyrus loteriją atitinkamai loterijos rūšiai
gali susidaryti situacija, kai loterijos organizatorius pagal suderintas loterijų taisykles negalės organizuoti tokių loterijų, kurias jis ketino organizuoti pagal pateiktas derinti loterijų
taisykles. Loterijų organizavimo santykiai yra sudėtingi, todėl LĮ nustatyta būtent tokia
loterijų taisyklių vertinimo forma, t. y. kai loterijų taisykles derinančios šalys išreiškia savo
viziją, poziciją ir pateikia savo pastabas. Įvertinus loterijų taisykles ir pašalinus nuomonių
prieštaravimus, Priežiūros komisija nutarimu suderina loterijų taisykles.
Atsakovas pažymi, jog LĮ 25 straipsnio 1 dalies 1 punkte aiškiai nustatyta Priežiūros komisijos teisė gauti iš loterijų organizatorių informaciją, o 25 straipsnio 1 dalies 4
punkte teisė reikalauti, kad loterijų organizatoriai pateiktų paaiškinimus. Loterijų taisyklių derinimas yra viena iš Priežiūros komisijos priežiūros funkcijų, todėl taisyklių
derinimo metu ji turi teisę gauti, bet kokią reikalingą informaciją ar paaiškinimus. Pabrėžia, jog nustatymas, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, yra Priežiūros komisijos
teisė (LĮ 25 str. 1 d. 5 p.), bet ne funkcija (LĮ 24 str.). Todėl, atsakovo nuomone, teismas
netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas ir nepagrįstai pripažino, kad
Priežiūros komisija pati privalo priskirti žaidimą atitinkamai loterijai bei neturi teisės reikalauti pateikti informaciją. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A63-732/2009. Mano, kad
Priežiūros komisija, siekdama pašalinti loterijų taisyklių derinimo metu iškilusius neaiškumus, išsiaiškinti tikruosius loterijos organizatoriaus ketinimus dėl loterijos organizavimo bei užtikrinti tinkamą loterijų organizavimo tvarką, turi teisę reikalauti, bet kokios
informacijos, kurios reikia priežiūros funkcijoms atlikti.
Nurodo, jog teismas turėjo vertinti skundžiamų nutarimų teisėtumą, o teismas
skundžiamus nutarimus pripažino netekusiais galios vadovaudamasis ne nutarimų
nuostatomis, o vertindamas vieną iš loterijų taisyklių derinimo metu atliktų veiksmų –
Priežiūros komisijos nurodymą (2010 m. rugpjūčio 27 d. raštas Nr. 2-L-709) pareiškėjui
pateikti prašymą priskirti loteriją atitinkamai loterijų rūšiai, o tokie Priežiūros komisijos
veiksmai ne tik nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių, nėra ginčo dalykas (nutarimuose nėra nustatyti įpareigojimai pareiškėjui pateikti informaciją dėl loterijos taisyklių priskyrimo), bet ir negali būti pagrindu panaikinti Priežiūros komisijos nutarimus.
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Atsakovas pažymi, jog nutarimuose aiškiai ir pakankamai detaliai išdėstoma, kuo
vadovaujantis atsisakoma suderinti loterijų taisykles, t. y. nurodoma, kokios loterijų taisyklių nuostatos neatitinka loterijos taisyklėms keliamų reikalavimų. Šiuo atveju Priežiūros komisija loterijų taisyklių pagal taikomą loterijos bilietų platinimo, duomenų
apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją nevertino, kadangi loterijų taisyklės
pagal šį klasifikavimą iš esmės atitiko teisės aktų reikalavimus, todėl nebuvo jokio pagrindo jų vertinimo nurodyti nutarimuose. Atsakovo nuomone, nors skundžiamų nutarimų dalyse nenurodyta, kokių teisės aktų reikalavimų neatitinka loterijų taisyklių
nuostatos, tai nesudaro pagrindo juos panaikinti. Pažymi, jog pareiškėjas prieš nutarimų
priėmimą gavo pakankamai informacijos apie loterijų taisyklių derinimą. Iš pareiškėjui
loterijų taisyklių derinimo metu siųstų Priežiūros komisijos raštų pareiškėjas galėjo suprasti Priežiūros komisijos nutarimų pagrindą. Be to, nutarimuose aiškiai išdėstyti motyvai, kuriais remiantis taisyklių nuostatos pripažintos kaip taisytinos. Pažymi, kad teismas neatsižvelgė į nutarimuose nurodytų loterijų taisyklių neatitikimų ypatumus, t. y.
loterijų taisyklių sąvokų neapibrėžtumą, neaiškumą. Mano, kad nutarimuose nurodyti
argumentai yra aiškūs ir pakankami tam, kad loterijų organizatorius suprastų nurodytus loterijų taisyklių trūkumus, juos ištaisytų ir galėtų pakartotinai kreiptis į Priežiūros
komisiją dėl savo teisės įgyvendinimo, t. y. pateikti prašymą suderinti loterijų taisykles.
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Žalgirio loto“ atsiliepimu į apeliacinį skundą
(III t., b. l. 119–120) prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog ginčijamuose nutarimuose nėra atskleista, kaip pasikeitė teisės aktai lyginant su suderintom anksčiau taisyklėmis. Iš komisijos žodinio paaiškinimo tapo aišku, kad pasikeitė
požiūris į taisykles. Toks valstybės tarnautojų elgesys vertintinas kaip piktnaudžiavimas
jiems suteiktais įgalinimais. Pažymi, kad nors VAĮ ir suteikia teisę priežiūrą atliekančiam
viešojo administravimo subjektui konsultuoti ūkio subjektus, tačiau tokiu konsultavimu
jokiu būdu negali būti keičiamas teisinis reglamentavimas ar sukuriamos naujos teisės
normos (taisyklės). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) yra pažymėjęs, jog iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla draudimas žemesnės galios teisės aktuose nustatyti tokį teisinį
reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose.. Mano,
kad tam tikros srities valstybinę priežiūrą įgyvendinančiai institucijai draudžiama galimai remiantis konsultavimo ar kita analogiška teise keisti (siaurinti) įstatymu nustatytą
reglamentavimą. Nurodo, jog sprendžiant klausimą, ar pateiktos taisyklės atitinka teisės
aktus, reikia vadovautis LĮ 19 straipsnio 2 dalimi, kurioje yra nurodyta, kas turi būti
taisyklėse. Ginčijamuose nutarimuose nėra atskleista, kaip pasikeitė teisės aktai lyginant
su suderintom anksčiau taisyklėmis. Pabrėžia, jog ginčijamuose nutarimuose nėra atskleista, kuo prašomos suderinti taisyklės neatitinka teisės aktų reikalavimų. Pareiškėjo
nuomone, 2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1550
,,Dėl didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 27 punkte yra
numatyta, kad juridinis asmuo, norintis suderinti loterijos taisykles, jų papildymus arba
pakeitimus, pateikia jas licencijas išduodančiai institucijai. Licencijas išduodanti institucija sprendimą dėl loterijos taisyklių, jų papildymų arba pakeitimų suderinimo priima
ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo loterijos taisyklių gavimo dienos. Nurodo,
jog šiuo atveju atsakovas nevykdė (vilkino) jam deleguoto sprendimo priėmimo. Minėto nutarimo 28 punktas numato tik vieną galimybę atsisakyti suderinti taisykles ar jų
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pakeitimus, t. y. jei jos prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Pareiškėjo įsitikinimu, pateiktos taisyklės įstatymų nuostatoms neprieštarauja.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Byloje ginčas kyla dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010 m. gruodžio
23 d. nutarimų Nr. 312, Nr. 313, Nr. 314, kuriais atsisakyta suderinti didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“ taisykles,
didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisykles ir minėtas loterijas priskirti momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, taip pat Valstybinės lošimų priežiūros komisijos
2010 m. gruodžio 30 d. nutarimų Nr. 318, Nr. 319, Nr. 320, Nr. 321, kuriais atsisakyta
suderinti didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI
LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-4“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles, ir priskirti minėtas loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, teisėtumo ir pagrįstumo.
Pirmosios instancijos teismas iš esmės konstatavo, kad pagal Loterijų įstatymo nuostatas, viena iš Komisijos funkcijų – nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jei jis
neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų
rūšims nustatytus požymius, todėl atsisakydama derinti pareiškėjo pateiktas taisykles ir
pati nenustatydama, kokiai loterijų rūšiai priskirti byloje aptariamus žaidimus, Komisija
netinkamai įgyvendino savo kompetenciją. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas byloje
aptariamu atveju konstatavo, jog pateiktos prašomos suderinti loterijų taisyklės neatitinka
momentinės loterijos požymių, tačiau jų nepagrįstai nevertino kitų teisės aktuose įtvirtintų kriterijų požiūriu, t. y. neįgyvendino pirmiau minėtos savo funkcijos.
Atsakovas apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodė, kad Lošimų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta Komisijos teisė, o ne funkcija nustatyti, kokiai loterijų
rūšiai priskirti žaidimą, jei jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių, todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Be to, atsakovo manymu, pareiškėjas skunde prašė panaikinti skundžiamus
aktus dėl jų prieštaravimo galiojančiam teisiniam reguliavimui, todėl teismas ir turėjo
spręsti klausimą dėl skundžiamų aktų teisėtumo ir pagrįstumo, o ne vertinti atsakovo
nurodymo pareiškėjui pateikti informaciją teisėtumą.
Teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes ir joms taikytiną teisinį reguliavimą, pirmiau minėtiems apelianto argumentams iš esmės pritaria.
Visų pirma pažymėtina, kad byloje susiklosčiusiems teisiniams santykiams taikytinos
Loterijų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatos. Pažymėtina, kad Komisijos
funkcijos apibrėžtos LĮ 24 straipsnyje, jame nėra įtvirtinta Komisijos funkcija nustatyti,
kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jei jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius. LĮ 25 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta atsakovo teisė nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka
kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius. Be to, dėmesys atkreiptinas į tai, kad pagal LĮ
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19 straipsnio 3 dalį didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina loterijos
organizatorius, suderinęs su Valstybine lošimų priežiūros komisija.
Taigi sistemiškai vertinant ir aiškinant minėtas LĮ nuostatas, darytina išvada, kad
didžiųjų loterijų taisyklių projektus rengia ir tvirtina pats loterijos organizatorius, o atsakovas turi pareigą suderinti (t. y. iš esmės pritarti pateiktų taisyklių projektui) tokio
pobūdžio taisyklių projektus, jei jie atitinka teisės aktų reikalavimus, taip pat pareigą
atsisakyti suderinti pateiktų taisyklių projektus, jei jie neatitinka teisės aktų reikalavimų
(analogiškai žr. 2007 m. gruodžio 14 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A18-1119/2007). Turint galvoje pirmiau minėtą teisinį
reguliavimą nėra pagrindo teigti, kad viena iš Komisijos funkcijų - nustatyti, kokiai
loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius, nes tokia
Komisijos funkcija LĮ nėra įtvirtinta. Pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai
ir sprendimo rezoliucinė dalis šioje dalyje iš esmės reiškia, kad teismas, aiškindamas
LĮ nuostatas, padarė išvadą, jog Komisija turi pareigą nustatyti, kokiai loterijų rūšiai
priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius, nors, kaip minėta, LĮ 25
straipsnio 1 dalies 5 punkte yra eksplicitiškai nurodyta, jog tai yra Komisijos teisė, bet
ne pareiga. Be to teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad iš pareiškėjo pateiktų prašymų suderinti byloje aptariamų taisyklių projektus (I t., b. l. 99–100; 114–115; 129–130;
148–149, 164–165; 180–181; II t., b. l. 1), taip pat pareiškėjo skundo teismui matyti, kad
jis neturėjo ketinimo prašyti Komisiją pasinaudoti savo teise ir taisyklių projektuose
apibūdintus žaidimus priskirti tam tikrai loterijų rūšiai: iš minėtų dokumentų matyti,
kad pareiškėjas siekė, jog aptariamuose taisyklių projektuose apibūdinti žaidimai būtų
traktuojami būtent kaip momentinės internetinio ryšio loterijos.
Teisėjų kolegija taip pat sutinka su apelianto argumentais, kad Komisija, vadovaudamasi LĮ 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais, turėjo teisę prašyti pateikti papildomą
informaciją. Viena vertus, kaip minėta, tokia teisė gauti papildomą informaciją yra aiškiai įtvirtinta LĮ. Kita vertus, akivaizdu, kad siekiant visapusiškai išnagrinėti atitinkamus
prašymus ir priimti sprendimus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus, atsakovui gali
kilti poreikis gauti papildomą informaciją. Kaip minėta, būtent loterijos organizatorius
rengia taisyklių projektą, jis yra tas subjektas, kuris atitinkamų taisyklių pagrindu siekia
organizuoti konkrečią loteriją. Taigi kiekvienu atveju svarbu aiškiai nustatyti loterijos
organizatoriaus ketinimus – t. y. tai, kokios rūšies (pagal įvairius parametrus) loteriją jis ketina organizuoti ir, atitinkamai, kokios rūšies loterijos taisyklių projektą teikia
derinimui. Todėl manytina, kad byloje aptariamu atveju atsakovas turėjo teisę prašyti
papildomus paaiškinimus dėl pateiktų taisyklių projektų.
Dėl pirmiau nurodytų priežasčių teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino materialinės teisės normas, taip pat nepagrįstai konstatavo, jog Komisija, pati nenustatydama, kokiai loterijų rūšiai priskirtinas atitinkamas
žaidimas, netinkamai įgyvendino savo kompetenciją.
Kiek tai susiję su nagrinėjamos bylos objektu, teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas skunde ginčijo pirmiau nurodytų Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą. Iš pareiškėjo skunde suformuluotų reikalavimų (panaikinti atsakovo priimtus nutarimus, įpareigoti atsakovą patvirtinti taisykles ir priskirti jas
momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai), taip pat skunde pateikiamų argumentų
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matyti, kad, pareiškėjo manymu, ginčijami nutarimai nepagrįsti dėl savo turinio. Todėl
darytina išvada, jog šioje byloje kilusio ginčo objektas – byloje ginčijamų aktų, kuriais
atsisakyta derinti pareiškėjo pateiktus taisyklių projektus, teisėtumas ir pagrįstumas. Iš
ginčijamų Komisijos nutarimų matyti, kad atsakovas atsisakė atlikti tam tikrus veiksmus, kurių atlikimą numato įstatymas (LĮ 19 straipsnio 3 dalis). Įvertinus ginčijamų
aktų turinį matyti, kad juose nurodyti aiškūs atsisakymo suderinti minėtas taisykles
pagrindai, be kita ko, tai, kad ketinamos organizuoti loterijos pagal žaidimo pobūdį
neatitinka LĮ įtvirtintų momentinės loterijos rūšies požymių, taip pat išdėstyti motyvai, kuriais remiantis padaryta tokia išvada. Teisėjų kolegija nurodo, kad byloje turėjo
būti vertinamas atsisakymo derinti taisyklės teisėtumas ir pagrįstumas, t. y. pirmosios
instancijos teismas privalėjo įvertinti, ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai atsisakė atlikti
jo kompetencijai priskirtus veiksmus (ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat
konstatuoja, kad nėra pagrindo teigti, jog ginčijami Komisijos nutarimai neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų: ginčijamuose
nutarimuose nurodyti atsisakymo suderinti taisyklių projektus teisiniai pagrindai, taip
pat pateikti motyvai, kodėl, atsakovo manymu, pateiktų taisyklių projektai neatitinka
konkrečių teisės normų.
Kaip minėta, byloje turėjo būti vertinamas atsakovo atsisakymo derinti taisyklės
teisėtumas ir pagrįstumas, tačiau iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad
jis tokio ginčijamų nutarimų vertinimo neatliko. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad
pareiškėjo skunde keliamas reikalavimas įpareigoti atsakovą per 10 kalendorinių dienų
patvirtinti aptariamų loterijų taisykles ir priskirti jas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai yra neatsiejamas nuo ginčijamų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo.
Konstatavusi, kad nėra pagrindo teigti, jog Komisija, pati nenustatydama, kokiai
loterijų rūšiai priskirtinas atitinkamas žaidimas, netinkamai įgyvendino savo kompetenciją, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ginčijamų nutarimų
teisėtumo ir pagrįstumo jų turinio aspektu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios
instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, todėl yra pagrindas tenkinti apeliacinį skundą.
Kadangi pirmosios instancijos teismas vertinimo, ar Komisijos priimti ginčijami
nutarimai pagal turinį yra teisėti ir pagrįsti, neatliko, Komisija apeliaciniame skunde
prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, be to, bylos išnagrinėjimas iš esmės apeliacinės instancijos
teisme paneigtų proceso dalyvių teisę į apeliaciją, teisėjų kolegija pirmosios instancijos
teismo sprendimą panaikina ir perduoda bylą 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:
Atsakovo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.
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2.8. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
2.8.1. Dėl viešojo administravimo subjekto sudarytų civilinių sutarčių informacijos
pripažinimo komercine paslaptimi
Remiantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 6 punktu, šis įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo administravimo funkcijų vykdymą, netaikomas
informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio ar visuomenės
saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri
sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, profesinę, banko paslaptį, kitais įstatymų nustatytais
atvejais. Net ir tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių yra valstybė, siekis apsaugoti komercinę
paslaptį gali būti viešumo apribojimą pateisinanti aplinkybė. Tačiau viešo administravimo
subjektas savo veikloje privalo laikytis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme reglamentuojamų bei bendrųjų teisės principų: įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo
valdžia, veiklos skaidrumo, viešumo, žmogaus laisvių ir teisių užtikrinimo ir kt. Viešojo administravimo funkcijas įgyvendinanti institucija neturi tokios privatinės autonomijos, kokią turi
civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvaujantis privatus asmuo. Atsižvelgiant į tai, viešojo
administravimo subjektas, kurio veiklos pagrindu Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduojama asmens teisė į informaciją gali būti ribojama, nors ir veikiantis privačių santykių srityje, negali ignoruoti pagrindines žmogaus teises garantuojančių nuostatų ar žmogaus teises
ribojančias nuostatas aiškinti plačiai. Todėl, nors civilinės teisės sutarties laisvės principas
nedraudžia sutartyje įtvirtinti konfidencialumo nuostatos, viešojo administravimo subjektas,
remdamasis minėta nuostata, turi griežtai laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų išimčių, kuomet informacija asmenims gali būti neteikiama, bei jas aiškinti siaurai.
Administracinė byla Nr. A662-1612/2012
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00487-2011-7
Procesinio sprendimo kategorija 25

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. birželio 8 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjos atstovui P. M.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjos E. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011
m. lapkričio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. M. skundą
atsakovui Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl rašto dalies panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB).
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėja E. M. skundais (b. l. 6–9, 12–15) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir
Administracija) 2011 m. gegužės 19 d. raštą Nr. SD-1252 (toliau – ir Raštas) toje dalyje,
kurioje Administracija atsisakė pateikti trišales sutartis, pasirašytas tarp Kauno rajono
savivaldybės, Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – ir LEZ) valdymo UAB, bei 2010 m. liepos 23 d. sutartį tarp Kauno
rajono savivaldybės ir Kauno LEZ valdymo UAB dėl „Invest LT“ priemonės projekto
„Kauno laisvoji ekonominė zona“ kofinansavimo (toliau – ir Sutartis).
Paaiškino, kad pareiškėjai nuosavybės teisėmis priklauso 8,0522 ha ploto žemės ūkio
paskirties žemės sklypas, esantis Kauno rajono savivaldybėje, Karmėlavos miestelyje (toliau – ir Žemės sklypas), kuris patenka į Kauno LEZ teritoriją. Pažymėjo, kad Kauno apskrities viršininkas 2010 m. kovo 18 d. priėmė įsakymą Nr. 02-05-2379, kuriuo pradėjo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams
procedūrą. Nurodė, kad šiuo metu Kauno rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1667-540/2010 dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo
paėmimo visuomenės poreikiams. Paaiškino, kad kreipėsi į įvairias valstybės institucijas,
siekdama sužinoti, kaip ir iš kokių išteklių bus finansuojamas jos žemės sklypo paėmimas visuomenės poreikiams. Pareiškėja, siekdama tinkamai apginti savo teises, kreipėsi
į atsakovą su prašymu pateikti informaciją, tačiau atsakovas 2011 m. gegužės 18 d. raštu
Nr. SD-1243 nurodė, jog finansavimas į Kauno LEZ patenkantiems sklypams išpirkti yra
skiriamas pagal specialiąją programą ir atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos bei Kauno LEZ valdymo UAB sudarytas trišales sutartis. Nurodė, kad pateikė
atsakovui 2011 m. gegužės 8 d. prašymą pateikti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005
m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. TS-129 ir šiuo sprendimu patvirtintą Specialiąją Kauno
laisvosios ekonominės zonos programą, trišales sutartis, pasirašytas tarp Kauno rajono
savivaldybės, Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno LEZ valdymo UAB,
ir 2010 m. liepos 23 d. sutartį tarp Kauno rajono savivaldybės ir Kauno LEZ valdymo
UAB dėl „Invest LT“ priemonės projekto „Kauno laisvoji ekonominė zona“ kofinansavimo. Pažymėjo, kad atsakovas 2011 m. gegužės 19 d. atsakymu pateikė rajono savivaldybės
tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. TS-129 ir šiuo sprendimu patvirtintą Specialiąją Kauno laisvosios ekonominės zonos programą, tačiau, motyvuodamas komercine
paslaptimi, atsisakė pateikti likusią 2011 m. gegužės 8 d. prašyme prašomą informaciją.
Nurodė Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį, 4 straipsnio 1 dalies 4
punktą, 2004 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 1251 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę,
esančią laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, sumokėjimo iš anksto už visą nuomos
laikotarpį ar jo dalį“ 5 punktą ir teigė, kad atsižvelgiant į tai, jog pagal šią sutartį gautos lėšos bus naudojamos pareiškėjos žemės sklypui paimti visuomenės poreikiams, pareiškėja
turi teisę žinoti, kaip ir iš kur valstybė tokias lėšas gauna. Atkreipė dėmesį, kad atsakovo atsakyme minėtos trišalės sutartys yra sudarytos vykdant viešojo administravimo funkcijas,
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todėl, pareiškėjos manymu, jos negali būti laikomos komercine paslaptimi ir privalo būti
pateiktos. Pažymėjo, kad tokių sutarčių turinys yra numatytas Vyriausybės 2004 m. spalio
5 d. nutarimo Nr. 1251 5 punkte, todėl, pareiškėjos manymu, tokios sutartys buvo sudarytos vykdant teisės aktų reikalavimus, todėl nelaikytinos komercine paslaptimi. Nurodė,
kad atsakovas nepagrindė, kodėl prašoma informacija laikytina komercine paslaptimi, o
tik pacitavo bendras teisės aktų nuostatas. Pabrėžė, kad atsakovo atsisakymas neatitinka
Įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų nuostatų. Nurodė, kad remiantis teismų praktika,
individualus administracinis aktas visais atvejais turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir
pakankamas, akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas
administracinį aktą. Pažymėjo, jog tokie reikalavimai siejami su teisėtumo principu, 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. Darė išvadą, kad atsakovo atsisakymas neatitinka pirmiau išdėstytų reikalavimų administraciniams aktams.
Kauno rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (b. l. 26–28) prašė
skundą atmesti.
Nurodė Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 6 punktą, paaiškino, kad vadovaujantis komercinės paslapties požymių visuma, atsakovo nepateikta pareiškėjai sutartis atspindi
Kauno LEZ valdymo UAB ūkinę- komercinę veiklą. Teigė, kad 2010 m. liepos 23 d.
sutarties pateikimas būtų reiškęs Kauno LEZ valdymo UAB komercinės paslapties atskleidimą ir tai prieštarautų sąžiningai komercijos praktikai. Nurodė, jog savivaldybės
atsakyme pareiškėja informuota, kad Kauno rajono savivaldybės taryba, siekdama įgyvendinti Vyriausybės 2004 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 1251 „Dėl nuomos mokesčio už
valstybinę žemę, esančią laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, sumokėjimo iš anksto
už visą nuomos laikotarpį ar jo dalį“ 2 punktą, 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.
TS-129 patvirtino Specialiąją Kauno laisvosios ekonominės zonos programą. Pareiškėja
informuota, kad remiantis Vyriausybės nutarimu ir savivaldybės tarybos sprendimu,
buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp atsakovo, Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno LEZ valdymo UAB, jai paaiškinta, kad Kauno LEZ valdymo UAB nevykdo
sklypų išpirkimo, o tik įsipareigoja skirti trūkstamas lėšas. Pažymėjo, kad pareiškėjos
prašomos pateikti 2010 m. liepos 23 d. sutarties vienoje iš sąlygų sutarties šalys, t. y. ir
Kauno rajono savivaldybė, įsipareigojo laikytis sutarties sąlygų konfidencialumo. Atsakovo nuomone, vien sutarties 1.1.1 punktas turi komercinę vertę dėl savo slaptumo,
pavyzdžiui, vertinant šį sutarties punktą Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo
12 straipsnio 1 dalies aspektu.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB
atsiliepimu į skundą (b. l. 55–58) prašė skundą atmesti.
Paaiškino, kad Kauno LEZ valdymo UAB yra svarbus sutarties sąlygų konfidencialumas. Kauno LEZ valdymo UAB yra konkuruojanti rinkoje bendrovė. Teigė, kad svarbios finansinės sutarties sąlygos, kurias žinodami tretieji asmenys gali įgyti nepagrįstą
konkurencinį pranašumą. Pažymėjo, kad Kauno LEZ valdymo UAB yra Kauno laisvosios ekonominės zonos vystymo bendrovė. Kauno LEZ vystymo dalis yra infrastruktūros teritorijoje vystymas. Infrastruktūros vystymui būtinos lėšos yra sutarties objektas.
Teigė, kad sutartis užtikrina galimybę organizuoti sutartį pasirašiusių šalių bendradar479
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biavimą, kuriam sukurti ir užtikrinti Kauno LEZ valdymo UAB patyrė materialines ir
laiko sąnaudas. Pasirinktas sutarties šalių bendradarbiavimo modelis aprašytas sutartyje yra detalus ir išsamus, dėl ko užsiimantys panašia veikla tretieji asmenys, pasinaudodami tokiu pačiu modeliu, gerokai sumažintų Kauno LEZ valdymo UAB konkurencinį
pranašumą vystant laisvų ekonominių zonų teritorijas.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimu skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas nustatė, kad šiuo metu Kauno rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama
civilinė byla Nr. 2-1667-540/2010 dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės
sklypo paėmimo visuomenės poreikiams. Nurodė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.116 straipsnio 1 dalį, atkreipė dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2006, pažymėjo, kad
atsakovas nekonkretizavo, kokia sutartyje pateikta informacija turi komercinę vertę ir
kodėl ji turi komercinę reikšmę, tačiau atsiliepime į skundą atsakovas ir teismo posėdžio
metu atsakovo atstovas rėmėsi konfidencialumu, kuris aptartas pačioje sutartyje ir tuo,
kad pati sutarties šalis – Kauno LEZ valdymo UAB, gali įvertinti sutarties turinio atskleidimo trečiosioms šalims apimtis, mastą ir pan., komercinį pagrįstumą. Nurodė, kad
Kauno LEZ valdymo UAB, prieštaraudama paminėtos sutarties turinio atskleidimui, rėmėsi tuo, jog Kauno LEZ valdymo UAB yra konkuruojanti rinkoje bendrovė, pasirinktas sutarties šalių bendradarbiavimo modelis aprašytas sutartyje yra detalus ir išsamus,
dėl ko užsiimantys panašia veikla tretieji asmenys, pasinaudodami tokiu pačiu modeliu,
gerokai sumažintų Kauno LEZ valdymo UAB konkurencinį pranašumą vystant laisvų
ekonominių zonų teritorijas. Teismas su tokia pozicija sutiko, nes pramoniniai parkai,
laisvosios ekonominės zonos, verslo inkubatoriai yra valstybės paramos verslui forma, o
tinklapyje „Investuok Lietuvoje“ skelbiama, kad šiuo metu Lietuvoje vystomi 9 valstybiniai ir 3 privatūs pramoniniai parkai bei dvi laisvųjų ekonominių zonų bendrovės.
Nurodė Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, pagal
kurią zonos valdymo bendrovė turi teisę zonos įmonių ir zonos valdymo bendrovės
sutartyse nustatyti žemės ir nekilnojamojo turto subnuomos ir savitarpio paslaugų teikimo finansines sąlygas; kooperuoti lėšas bendriems zonos infrastruktūros plėtojimo ir
aplinkotvarkos reikalams, t. y. turi teisę sudarinėti sutartis ir pagal CK 1.63 straipsnio 1
dalies prasmę, taip pat gali sudaromas sutartis ar jų dalis pripažinti neviešomis ir konfidencialiomis. Teismas darė išvadą, kad yra pagrindo pareiškėjos prašomą pateikti 2010
m. liepos 23 d. sutartį tarp Kauno rajono savivaldybės ir Kauno LEZ valdymo UAB dėl
„Invest LT“ priemonės projekto „Kauno laisvoji ekonominė zona“ kofinansavimo laikyti
komercine paslaptimi, nes ji atitinka komercinės paslapties požymius – nevieša informacija, saugoma informacija, turinti komercinę vertę informacija.
III.
Pareiškėja E. M. apeliaciniu skundu (b. l. 75–77) prašo pirmosios instancijos teismo
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – įpareigoti atsakovą pateikti pareiškėjai Sutartį.
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Nurodo Įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, CK 1.116 straipsnio 1 dalį, atkreipia dėmesį į
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3499/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A756-485/2010. Pažymi, kad teismas nustatė, jog atsakovas
ginčijamame akte nėra konkretizavęs, kokia informacija turi komercinę vertę, kodėl ji
turi komercinę vertę. Pabrėžia, kad teisės aktai įpareigoja atsakovą tokią informaciją
pateikti skundžiamame atsakyme, o ne teismo posėdžio metu. Nurodo Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 3 dalį ir pažymi, kad nei atsakovas, nei trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė jokių Kauno LEZ valdymo UAB valdybos nutarimų, kuriais
prašoma pateikti sutartis būtų pripažinta komercine bendrovės paslaptimi. Mano, kad
Kauno LEZ valdymo UAB nesiėmė įstatymuose įtvirtintų priemonių apsaugoti sutartį
kaip komercinę paslaptį. Atkreipia dėmesį, kad byloje nėra įrodymų, jog Kauno LEZ valdymo UAB dėtų protingas pastangas apsaugoti tariamai komercine paslaptimi esančią
sutartį. Teigia, kad Kauno LEZ valdymo UAB nėra rinkoje konkuruojanti bendrovė, ji
yra vienintelė laimėjusi Vyriausybės rengtą konkursą dėl Kauno LEZ teritorijos administravimo ir valdymo. Nurodė, jog jokia kita bendrovė Lietuvoje neturi teisės vykdyti
analogiškos veiklos Kauno LEZ teritorijoje. Daro išvadą, kad Kauno LEZ valdymo UAB
teritorijoje, kurioje vykdo savo veiklą, neturi ir negali turėti jokių konkurentų. Nurodė,
kad šias išvadas patvirtina Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3 straipsnio
2 dalies nuostatos. Daro išvadą, kad dėl to sutartis pripažintina kaip neturinti jokios
komercinės vertės. Atkreipia dėmesį, kad Kauno LEZ valdymo UAB yra ne įprasta bendrovė, nes pagal Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, 49
procentai šios bendrovės akcijų gali priklausyti valstybei. Taip pat šios bendrovės kolegialų valdymo organą sudaro įvairių valstybinių institucijų atstovai. Dėl šių priežasčių mano, kad Sutartis nėra komercinė paslaptis, kurios negalima atskleisti pareiškėjui.
Teigia, kad Sutartyje aptariami klausimai, susiję su Žemės sklypo paėmimu visuomenės
poreikiams. Daro išvadą, kad dėl to pareiškėja turi teisę žinoti, kokiomis sąlygomis jos
žemės sklypas bus paimamas visuomenės poreikiams, taip pat kaip bus atsiskaitoma už
žemės sklypo paėmimą visuomenės poreikiams.
Atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą
(b. l. 81–84) prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą
palikti nepakeistą.
Nurodo Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 6 punktą, pagal kurį Įstatymas netaikomas
informacijai, sudarančiai komercinę paslaptį. Nurodo CK 1.116 straipsnio 1 dalį, atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartį civilinėje
byloje Nr. 3K-3-499/2006. Nesutinka, kad Kauno LEZ valdymo UAB nesiėmė priemonių
apsaugoti Sutartį kaip komercinę paslaptį. Pažymi, kad siekį apsaugoti Sutarties turinį
nuo trečiųjų asmenų įrodo konfidencialumo susitarimas. Teigia, kad tokios teisinės, organizacinės priemonės laikomos protingomis pastangomis, norint apsaugoti komercinę
paslaptį. Tvirtina, kad Kauno LEZ valdymo UAB ėmėsi protingų pastangų saugoti ginčo Sutarties komercinę paslaptį, siekdama, kad tokios informacijos nesužinotų tretieji
asmenys, kadangi tokios informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims įmonei būtų
žalingas. Mano, kad tik pati sutarties šalis – Kauno LEZ valdymo UAB, gali įvertinti
sutarties turinio atskleidimo trečiosioms šalims apimtis, mastą, komercinį pagrįstumą ir
pan. Pabrėžia, kad Kauno LEZ valdymo UAB, prieštaraudama Sutarties turinio atskleidimui, rėmėsi tuo, jog Kauno LEZ valdymo UAB yra konkuruojanti rinkoje bendrovė,
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pasirinktas sutarties šalių bendradarbiavimo modelis aprašytas sutartyje yra detalus,
toks bendradarbiavimo modelis Lietuvoje retas, todėl panašią veiklą vykdantys tretieji
asmenys, pasinaudodami tokiu pačiu modeliu, gerokai sumažintų Kauno LEZ valdymo UAB konkurencinį pranašumą vystant laisvų ekonominių zonų teritorijas. Nurodo
CK 2.36 straipsnį, pažymi, kad vienoje iš Sutarties sąlygų Sutarties šalys įsipareigojo
laikytis sutarties sąlygų konfidencialumo. Daro išvadą, kad atsakovą saisto sutartiniai
įsipareigojimai laikytis sutarties sąlygų. Nurodo, kad vadovaujantis komercinės paslapties požymių visuma, savivaldybės nepateikta pareiškėjui Sutartis atspindi Kauno LEZ
valdymo UAB ūkinę komercinę veiklą. Teigia, kad Sutarties pateikimas būtų reiškęs
Kauno LEZ valdymo UAB komercinės paslapties atskleidimą ir tai prieštarautų sąžiningai komercijos praktikai, sutartiniams įsipareigojimams, būtų nepateisinamas. Atkreipia
dėmesį, kad Sutarties pagrindinis tikslas nėra piniginių išteklių užtikrinimas, siekiant finansuoti žemės sklypų paėmimą visuomenės poreikiams. Paaiškina, kad priemonės „Invest LT“ tikslas sukurti ir (ar) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą, taip sudaryti
sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų, plėtojant pramoninių parkų teritoriją.
Paaiškina, kad laisvajai ekonominei zonai kaip pramoninio parko teritorijai išplėsti reikalinga įrengti infrastruktūrą (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas) ir pritaikyti investuotojams įsikurti. Pažymi, kad Kauno LEZ valdymo UAB nevykdo sklypų
išpirkimo. Mano, kad pareiškėja buvo tinkamai ir išsamiai informuota, iš kokių lėšų ir
kokiu pagrindu galimai planuojama atlyginti pareiškėjai už visuomenės poreikiams paimamą žemės sklypą, jai buvo pateiktas ne vienas atsakymas. Daro išvadą, kad prašymas
pateikti sutartį yra perteklinis, nepagrįstas ir atmestinas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB
atsiliepimu į skundą (b. l. 85–88) prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Paaiškina, kad šiuo metu Sutartyje nurodyta informacija saugoma Sutarties šalių
susitarimu, yra nevieša ir nežinoma tretiesiems asmenims, neprivaloma viešai skelbti
pagal teisės aktų nuostatas, neabejotinai turi komercinę vertę. Pabrėžia, kad Bendrovė,
nepaisant jos veiklos specifikos, konkuruoja rinkoje ir Sutartyje nurodytos informacijos
atskleidimas pareiškėjai ar kitiems tretiesiems asmenims gali pakenkti teisėtiems Bendrovės interesams. Pažymi, kad Sutartyje nurodyta informacija tiesiogiai neturi įtakos
pareiškėjos interesams, nes Sutarties tikslas nėra piniginių išteklių užtikrinimas, siekiant
finansuoti žemės sklypų paėmimą visuomenės poreikiams. Paaiškina, kad priemonės
„Invest LT“ tikslas sukurti ir (ar) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą, taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų, plėtojant pramoninių parkų teritoriją. Pažymi, kad nėra atsakinga už sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros,
kuri vykdoma griežtai vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, organizavimą. Nurodo, kad pareiškėjai buvo pateiktas pakankamas ir pagrįstas atsakymas dėl atlyginimo už
visuomenės poreikiams paimamą žemės sklypą, todėl ji neturi pagrindo nerimauti, kad
Sutartis kaip nors lems atitinkamo atlyginimo užtikrinimą ar neužtikrinimą. Atkreipia dėmesį, jog atsakovas geranoriškai pateikė kitas pareiškėjos pareikalautas trišales
sutartis, tačiau pareiškėja piktnaudžiauja savo teise gauti informaciją ir siekia sužinoti
perteklinius, nebūtinus ir konfidencialius duomenis, ir tai gali turėti neigiamos įtakos
bendrovės komerciniams interesams.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Byloje ginčas kilo dėl atsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos atsisakymo pateikti pareiškėjai 2010 m. liepos 23 d. sutartį tarp Kauno rajono savivaldybės ir
Kauno LEZ valdymo UAB dėl „Invest LT“ priemonės projekto „Kauno laisvoji ekonominė zona“ kofinansavimo. Šį atsisakymą atsakovas grindžia iš esmės vienintele aplinkybe,
jog minėtos Sutarties sąlygos yra laikytinos komercine paslaptimi, todėl, vadovaujantis
nacionaline teise ir šios Sutarties nuostatomis, negali būti viešai atskleidžiamos.
Nagrinėjamu atveju tarp pareiškėjos ir atsakovo susiklosčiusius ginčo teisinius santykius, be kita ko, reguliuoja Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2010, Nr. 63-3088), kuris užtikrina asmenims teisę gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. Vadovaujantis Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 6 punktu, šis
Įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo
administravimo funkcijų vykdymą, netaikomas informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos,
komercinę, profesinę, banko paslaptį, kitais įstatymų nustatytais atvejais.
Apeliacinį skundą pareiškėja grindžia iš esmės pagrindiniu argumentu, jog informacija, kurios ji prašo, negali būti besąlygiškai pripažinta komercine paslaptimi, kadangi
ginčijamame akte nėra konkretizuota, kokia Sutartyje esanti informacija turi komercinę
vertę bei kodėl ji turi komercinę vertę.
Kadangi ginčo teisiniams santykiams taikytinas Įstatymas nepateikia jame vartojamos komercinės paslapties sąvokos apibrėžimo, nagrinėjamoje byloje komercinės paslapties sąvoka turėtų būti aiškinama vadovaujantis CK 1.116 straipsnio 1 dalimi. Todėl
pareiškėjai neteiktina komercine paslaptimi šios bylos kontekste gali būti pripažinta ta
informacija, kuri atitinka CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.
CK 1.116 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad
jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti
jos slaptumą.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas pirmiau paminėtos teisės normos turinį, yra nurodęs, kad „komercinė paslaptis yra apibrėžta CK 1.116 straipsnyje. Tai gali
būti duomenys, atitinkantys tokius požymius: 1) nevieša informacija; 2) saugojama informacija; 3) turinti komercinę vertę informacija. Pagal šiuos požymius komercine paslaptimi gali būti informacija, kuri neprivaloma viešai skelbti, nėra žinoma tretiesiems
asmenims ir ją pagal įstatymą nedraudžiama pripažinti komercine paslaptimi; kurią
savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; ir kuri turi komercinę vertę arba jos
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praradimas būtų komerciškai žalingas“ (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006
m. rugsėjo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2006).
Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir
Konstitucinis Teismas), nagrinėdamas bylą, susijusią su valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pardavimo sandoriu, yra konstatavęs, kad „konstitucinio reikalavimo,
jog teisė negali būti nevieša, privalu laikytis ir leidžiant Vyriausybės aktus, kuriais pritariama privatizavimo sutartims. <...> Kita vertus, negalima nepaisyti komercinėje praktikoje nusistovėjusio konfidencialumo reikalavimo, kad tam tikros sutarties sąlygos nėra
viešinamos. Kartu pažymėtina ir tai, kad tais atvejais, kai sutarties šalis yra valstybė,
sutarties, inter alia privatizavimo sutarties, sąlygų neviešinimas turi būti konstituciškai
pagrįstas: paprastai sutarties sąlygos gali būti neviešinamos siekiant apsaugoti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį“ (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 26
d. nutarimą).
Atsižvelgus į minėtą teisminę praktiką, darytina išvada, jog net ir tais atvejais, kai
viena iš sutarties šalių yra valstybė ar, kaip nagrinėjamu atveju, – Administracija, siekis
apsaugoti komercinę paslaptį gali būti viešumo apribojimą pateisinanti aplinkybė. Tačiau kartu pažymėtina, kad Administracija, kaip viešo administravimo subjektas, savo
veikloje inter alia privalo laikytis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme reglamentuojamų bei bendrųjų teisės principų: įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia, veiklos skaidrumo, viešumo, žmogaus laisvių ir teisių užtikrinimo ir
kt. Viešojo administravimo funkcijas įgyvendinanti institucija neturi tokios privatinės
autonomijos, kokią turi civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvaujantis privatus asmuo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutartį
administracinėje byloje A261-339/2008). Atsižvelgiant į tai, viešojo administravimo subjektas, kurio veiklos pagrindu Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduojama asmens
teisė į informaciją gali būti ribojama, nors ir veikiantis privačių santykių srityje, negali
ignoruoti pagrindines žmogaus teises garantuojančių nuostatų ar žmogaus teises ribojančias nuostatas aiškinti plačiai. Todėl, nors civilinės teisės sutarties laisvės principas
nedraudžia sutartyje įtvirtinti konfidencialumo nuostatos, viešojo administravimo subjektas, remdamasis minėta nuostata, turi griežtai laikytis Lietuvos Respublikos teisės
aktuose įtvirtintų išimčių, kuomet informacija asmenims gali būti neteikiama, bei jas
aiškinti siaurai. Akcentuotina ir tai, jog civilinė sutartis pasižymi uždarumu, t. y. jos
nuostatos privalomos tik sutarties šalims ir pačios savaime, be įstatyminio pagrindo,
negali sukurti tretiesiems asmenims pareigų ar juo labiau apriboti įstatymais jiems garantuojamų teisių.
Nagrinėjamos bylos kontekste pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad konfidencialumo ir komercinės paslapties sąvokos nėra tapačios. Nors teisinio reglamentavimo prasme pastarosios sąvokos ir jų turinys dažnai tapatinami, egzistuoja tam tikri objektyvūs
sąvokų skirtumai. Visais atvejais sąvoka „konfidenciali informacija“ yra platesnė už sąvoką „komercinė paslaptis“ ir apima ne tik komercinių paslapčių, bet ir kitokio turinio
bendrovės informaciją, dėl kurios šalys sutaria kaip dėl saugotinos ir neatskleistinos
informacijos. Tad logiška būtų išvada, jog sutarties nuostatos dėl konfidencialumo ne
visada gali patvirtinti, kad tam tikri duomenys yra komercinė paslaptis.
Taip pat pažymėtina, jog kiekvienas ūkio subjektas pats sprendžia, kokią informaciją laikyti komercine paslaptimi. Tačiau ši informacija, kaip jau buvo minėta, turi atitikti
tam tikrus teisės aktuose įtvirtintus bei teismų praktikoje suformuotus kriterijus, ku484
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riuos inter alia sudaro informacijos slaptumas, komercinė vertė bei konkretumas. Komercinės paslapties atskleidimo atveju, ši informacija turi padaryti bendrovei turtinę
ar ne turtinę žalą, todėl tokios informacijos savininkas turi dėti pastangų, siekdamas
apsaugoti jos konfidencialumą, inter alia taikydamas teisėtas organizacines, technologines, teisines ir kitas priemones. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika, našta pagrįsti, kad asmens prašoma informacija sudaro komercinę paslaptį bei atitinka visus jai keliamus kriterijus, tenka atsakovui (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-485/2010). Todėl nagrinėjamu atveju atsakovas turėjo pagrįsti, jog
pareiškėjai neteiktina informacija sudaro komercinę paslaptį.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas pripažino komercine paslaptimi pareiškėjos prašomą pateikti informaciją remdamasis tuo argumentu, kad Sutartyje yra numatyta konfidenciali informacija, bei vien formaliai išvardinęs
komercinės paslapties požymius, jų neišanalizavęs į bylą pateiktos medžiagos bei teisminės praktikos kontekste. Pažymėtina, kad Įstatymo 15 straipsnio 2 dalis nustato, jog tuo
atveju, jei pareiškėjas prašo informacijos, kurios tam tikra dalis priklauso informacijai,
nustatytai šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 1–8 punktuose, teikiama tik ta informacijos
dalis, kuri nėra nustatyta šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 1–8 punktuose. Todėl nagrinėjamu atveju turėjo būti konkrečiai įvertinama, ar informaciją, dėl kurios į atsakovą
kreipėsi pareiškėja, buvo galima laikyti komercine paslaptimi, bei ar visa pareiškėjos
prašoma informacija sudarė komercinę paslaptį. Atsižvelgusi į tai, kas nurodyta, teisėjų
kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo išvada Sutartį sudarančią informaciją laikyti komercine paslaptimi padaryta nenustačius visų bylos teisingam išsprendimui
reikšmingų aplinkybių, todėl negali būti laikoma pakankamai pagrįsta ir motyvuota.
Kaip jau buvo minėta, sutarties nuostatos dėl konfidencialumo ne visada gali patvirtinti, kad tam tikri duomenys yra komercinė paslaptis. Toks teisės aiškinimas, kad
viešojo administravimo subjektas civilinėmis sutartimis gali bet kokią informaciją pripažinti komercine paslaptimi, teisėjų kolegijos vertinimu, nesiderintų su viešojo administravimo subjekto vykdomų funkcijų prigimtimi, nes, pavyzdžiui, leistų neatskleisti
net ir visiškai nereikšmingos informacijos, sudarytų nepateisinamas prielaidas viešojo
administravimo subjektui piktnaudžiauti šiuo civilinės teisės institutu, taip ignoruojant
Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintus viešojo administravimo subjekto veiklos
principus. Juolab kad komercine paslaptimi negali būti pripažinta informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša – komercinės sutarties nuostatos negali turėti aukštesnės
galios nei įstatymai. Pastebėtina, kad pats pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog
atsakovas nekonkretizavo, kokia Sutartyje pateikta informacija turi komercinę vertę,
tačiau, neatlikęs gilesnės analizės, priėjo prie išvados, jog Sutartį sudaranti informacija
yra nevieša. Nors pareiškėja nurodė, kad Kauno LEZ valdymo UAB nėra rinkoje konkuruojanti bendrovė – yra vienintelė laimėjusi Vyriausybės rengtą konkursą dėl Kauno
LEZ teritorijos administravimo ir valdymo, pirmosios instancijos teismas nesiėmė aktyvių veiksmų išsiaiškinti, ar, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, galimai viešosios
teisės reglamentuojamų sutarčių nuostatos, kurių konfidencialumu remiasi atsakovas,
nėra skelbtinos viešai.
Pabrėžtina, kad Kauno apygardos administracinis teismas šioje byloje taip pat nemėgino išsiaiškinti ir pagrįsti, ar atsakovo turima ir pareiškėjos prašoma informacija
yra laikytina komercine paslaptimi, ar būtent tokio pobūdžio informacijos atsakovas
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Sutartimi įsipareigojo neatskleisti, ar ši informacija iš tiesų turi potencialią komercinę
(gamybinę) vertę dėl to, kad jos turinys nėra žinomas tretiesiems asmenims ir ar jos
atskleidimas Sutarties kontrahentui sukeltų turtinės ir neturtinės žalos. Pažymėtina, jog
būtent ūkio subjektas, kuris siekia išsaugoti komercinę paslaptį, turi pareigą imtis aktyvių veiksmų, siekdamas užtikrinti minėtos informacijos slaptumą, inter alia taikydamas
teisėtas organizacines, technologines, teisines ir kitas priemones. Kaip jau buvo minėta,
vien konfidencialumo sąlygos įtvirtinimas Sutartyje ipso facto nesuponuoja išvados, jog
Sutarties sąlygos sudaro ūkio subjekto komercinę paslaptį. Nagrinėjamu atveju, siekiant
įrodyti, kad pareiškėjai pagrįstai atsisakyta teikti informaciją, byloje turi būti įrodyta,
jog buvo imtasi protingų priemonių apsaugoti ginčui aktualią informaciją, o kad tai
būtų galima nustatyti, ši konfidenciali, komercinę paslaptį sudaranti informacija, turi
būti konkretizuota.
Atsižvelgusi į nurodytus pirmosios instancijos teismo sprendimo trūkumus, būtinybę atlikti naują įrodymų tyrimą bei į tai, jog apeliacinės instancijos teisme nėra
galimybės nustatyti visų reikšmingų faktinių aplinkybių teisingam bylos išsprendimui,
teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o
byla grąžintina 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:
Pareiškėjos E. M. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.

2.9. Administracinių bylų teisena
2.9.1. Dėl prašymo ištirti paskelbto, tačiau dar neįsigaliojusio, norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo nagrinėti administraciniame teisme
Norminių teisės aktų tyrimo, teikiant abstraktų prašymą, inicijavimas nėra išskirtinai siejamas su pažeistų teisių faktu ar gynimu. Prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimui reikšmės neturi ir tai, jog Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintos taisyklės (toliau – ir Taisyklės) dar nėra įsigaliojusios. Kaip matyti iš
byloje esančių Taisyklių ir jų 2 priedo, jos jau yra priimtos ir patvirtintos, jų priėmimo ir (ar)
patvirtinimo tinkamumo klausimas ginčijamas nėra, todėl vien tai, kad Taisyklėse numatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data, neturėtų užkirsti kelią tirti jų teisėtumo, t. y. tirti, ar jos neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Priešingas situacijos aiškinimas prieštarautų
protingumo kriterijui, teisėtumo kontrolės efektyvumui.
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Administracinė byla Nr. AS602-199/2012
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-00064-2012-1
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1

NUTARTIS
2012 m. kovo 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Veslavos Ruskan (pranešėja),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos Respublikos
Seimo nario V. S. (V. S.) atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012
m. sausio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos
Seimo nario V. S. prašymą ištirti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29
d. sprendimo Nr. T-367 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 22.2 punkto dalies, kurioje nustatyta, kad be leidimo leidžiama
prekiauti Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos nariams automobilių stovėjimo aikštelėje Lyros
g. 13, Šiauliuose, taip pat Taisyklių 2 priedo „Šiaulių miesto viešosios vietos, kuriose leidžiama prekyba eglutėmis ir jų šakomis“ 8 punkto, kuriame nustatyta, kad prekyba eglutėmis ir jų šakomis leidžiama automobilių stovėjimo aikštelėje Lyros g. 13, Šiauliuose prie
prekybos centro „Senukai“ teisėtumą bei kitų reikalavimų.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys V. S. (V. S.) (toliau – ir pareiškėjas)
2012 m. sausio 25 d. prašymu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, kuriuo
prašė ištirti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – ir atsakovas) tarybos 2011 m.
gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-367 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto
viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės) 22.2 punkto dalies, kurioje nustatyta, kad be leidimo leidžiama prekiauti Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos nariams automobilių stovėjimo aikštelėje Lyros g. 13, Šiauliuose, taip pat Taisyklių 2 priedo
„Šiaulių miesto viešosios vietos, kuriose leidžiama prekyba eglutėmis ir jų šakomis“ 8
punkto, kuriame nustatyta, kad prekyba eglutėmis ir jų šakomis leidžiama automobilių
stovėjimo aikštelėje Lyros g. 13, Šiauliuose, prie PC „Senukai“, teisėtumą, nustačius, kad
ginčijama norminio administracinio akto dalis prieštarauja įstatymui, laikyti panaikinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-367 „Dėl
prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“
22.2 punkto dalį, kurioje nustatyta, kad be leidimo leidžiama prekiauti Šiaulių krašto
ūkininkų sąjungos nariams automobilių stovėjimo aikštelėje Lyros g. 13, Šiauliuose, taip
pat Taisyklių 2 priedo „Šiaulių miesto viešosios vietos, kuriose leidžiama prekyba eglutėmis ir jų šakomis“ 8 punkto, kuriame nustatyta, kad prekyba eglutėmis ir jų šakomis
leidžiama automobilių stovėjimo aikštelėje Lyros g. 13, Šiauliuose, prie PC „Senukai“,
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teisėtumą bei taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-367 „Dėl prekybos ir
paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punkte patvirtintų „Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių“ 22.2
punkto dalies, kurioje nustatyta, kad be leidimo leidžiama prekiauti Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos nariams automobilių stovėjimo aikštelėje Lyros g. 13, Šiauliuose, taip pat
Taisyklių 2 priedo „Šiaulių miesto viešosios vietos, kuriose leidžiama prekyba eglutėmis
ir jų šakomis“ 8 punkto, kuriame nustatyta, kad prekyba eglutėmis ir jų šakomis leidžiama automobilių stovėjimo aikštelėje Lyros g. 13, Šiauliuose, prie PC „Senukai“, galiojimą
iki teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo, uždrausti atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei ir (ar) jo administracijai sudaryti „Turgelio“ prekybos miesto viešosiose vietose
vykdymo sutartis ir bet kokias kitas sutartis dėl prekybos, įskaitant prekybą eglutėmis ir
jų šakomis, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Lyros g. 13, Šiauliuose.
II.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 25 d. nutartimi pareiškėjo
prašymą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų.
Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 ir 22 straipsniais ir nurodė, jog Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-367 patvirtintos Prekybos ir paslaugų teikimo
Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, su kuriomis (Taisyklių 22.2 punkto dalis, kurioje nustatyta, kad be leidimo leidžiama prekiauti Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos nariams automobilių stovėjimo aikštelėje Lyros g. 13, Šiauliuose, taip pat Taisyklių 2 priedo
„Šiaulių miesto viešosios vietos, kuriose leidžiama prekyba eglutėmis ir jų šakomis“ 8
p.) pareiškėjas sieja galimus teisių pažeidimus, dar net nėra įsigaliojusios (įsigalios nuo
2012 m. birželio 1 d.). Pridūrė, jog pareiškėjo skunde nurodoma, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.93 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad niekas neturi teisės
paimti iš savininko nuosavybę prievarta, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, o šiuo
atveju ginčijama Sprendimo Nr. T-367 dalimi sudaromos prielaidos neteisėtam trečiojo
asmens nuosavybės paėmimui. Toks trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Šiaulių lyra“
nuosavybės paėmimas ne tik pažeistų trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Šiaulių lyra“
daiktines teises, bet ir sudarytų prielaidas didelių nuostolių atsiradimui. Taip pat skunde nurodoma, jog leidus šioje automobilių stovėjimo aikštelėje prekiauti ūkininkams
ir eglučių pardavėjams, būtų pažeistos tiek teisės normos, tiek trečiojo suinteresuoto
asmens UAB „Šiaulių lyra“ teisės ir teisėti interesai. Atsižvelgus į tai, teismas padarė išvadą, jog pareiškėjas prašyme pripažįsta, kad jokios trečiojo suinteresuoto asmens UAB
„Šiaulių lyra“ ir kitų trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės šiuo metu nėra pažeistos, jis
siekia prevencinės trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių gynybos. Pastebėjo, kad administraciniams teismams įstatymais nėra pavesta nagrinėti prevencinio pobūdžio reikalavimų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2010 m. vasario
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-279/2010). Tokiu būdu jau prašymo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas jokių teisinių pasekmių šiuo
metu nesukelia, todėl jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Konstatavo, jog prašymas atsisakytinas priimti nagrinėti, kaip nepriskirtinas administraciniams
teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir
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nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir prašymo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų
iš esmės beprasmis.
III.
Pareiškėjas, nesutikdamas su Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m.
sausio 25 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą (b. l. 53–55), kuriuo prašo šią teismo
nutartį panaikinti ir perduoti jo prašymo priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
Atskirajame skunde nurodo, jog jis į teismą su prašymu ištirti norminio administracinio akto dalies teisėtumą kreipėsi po to, kai į jį kreipėsi trečiasis suinteresuotas
asmuo UAB „Šiaulių lyra“, kuris nurodė, jog pats bandė kreiptis į administracinį teismą,
tačiau Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 20 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-363-621/2012 atsisakė priimti trečiojo suinteresuotojo asmens
UAB „Šiaulių lyra“ skundą, motyvuodamas tuo, jog ginčytinas sprendimas vertintinas
kaip norminio pobūdžio administracinis teisės aktas, nes šiuo sprendimu patvirtinamos
Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešose vietose taisyklės, numatančios bendruosius mažmeninės ir savais užaugintais ir pagamintais žemės ūkio ir maisto produktais prekybos organizavimo ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose reikalavimus, reikalavimų privalo laikytis Taisyklių 2 punkte numatyti asmenys (visi įstatymų
nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ir fiziniai asmenys, prekiaujantys ar
teikiantys paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose; fiziniai asmenys, parduodantys
savo užaugintą ir pagamintą žemės ūkio ar maisto produktą) ir jie taikytini visiems,
atitinkantiems tam tikrus reikalavimus, neišskiriant jų individualiais požymiais.
Pabrėžia, jog susidarė situacija, kai du skirtingi Šiaulių apygardos administracinio
teismo teisėjai tuo pačiu klausimu padarė visiškai priešingas išvadas, nes Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. I-363-621/2012 padaryta išvada, jog Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m.
gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-367 yra norminis administracinis aktas ir kad pareiškėju dėl šio akto ištyrimo gali būti būtent Lietuvos Respublikos Seimo narys. Tuo
tarpu ginčijamoje nutartyje padaryta išvada, esą Seimo narys teikia ne prašymą ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą, tačiau reiškia prevencinį ieškinį dėl trečiųjų
suinteresuotų asmenų teisių gynimo, o toks ieškinys nenagrinėtinas administraciniuose teismuose. Mano, jog ši situacija neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei
pagrindinių teisinės valstybės ir teisės principų. Priduria, jog teismas nesprendė kitų su
skundo priėmimo susijusių klausimų, todėl jo prašymas šiam teismui yra grąžintinas
spręsti prašymo priėmimo klausimą iš naujo.
Atsakovo administracijos teisės skyrius atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą
prašo šį atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime nurodo, jog skundžiama nutartis dėl Seimo nario paduoto skundo priimta ne tuo pagrindu, kad skundą padavė neįgaliotas asmuo, o dėl to, kad administraciniams teismams nėra pavesta nagrinėti prevencinio pobūdžio reikalavimų (LVAT 2010
m. vasario 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-279/2010). Pažymi, jog teismas
neginčijo Seimo nario galimybės kreiptis į teismą, tačiau įvertinęs skundo esmę padarė
išvadą dėl paties ginčo esmės ir galimybės jį nagrinėti teisme. Mano, jog teismas pateikė
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pagrįstus motyvus dėl prašymo prevencinio pobūdžio ir nėra pagrindo naikinti priimtą
nutartį. Pabrėžia, jog apeliantas savo atskirajame skunde nepateikia jokių motyvų dėl
ginčo nutartyje dėstomų, tariamai nepagrįstų nuostatų, dėl prašymo prevencinio pobūdžio ir galimybės nagrinėti teisme negalimumo, o visą dėmesį sutelkia į tai, kad tariamai
tuo pačiu klausimu priimtos dvi prieštaraujančios viena kitai nutartys.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra, pažymėdama, jog Taisyklės nėra susijusios su jos vykdomomis funkcijomis.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ramunėlės vaistinė“ atsiliepimu į atskirąjį
skundą prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Atskirasis skundas tenkintinas.
Nagrinėjamu atveju į teismą pareiškėjas – Lietuvos Respublikos Seimo narys – kreipėsi prašydamas, be kita ko, ištirti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio
29 d. sprendimo Nr. T-367 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose
vietose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės) 22.2 punkto dalies, kurioje nustatyta, jog be leidimo leidžiama prekiauti Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos nariams automobilių stovėjimo aikštelėje Lyros g. 13, Šiauliuose, taip pat Taisyklių 2 priedo „Šiaulių
miesto viešosios vietos, kuriose leidžiama prekyba eglutėmis ir jų šakomis“ 8 punkto,
kuriame nustatyta, kad prekyba eglutėmis ir jų šakomis leidžiama automobilių stovėjimo aikštelėje Lyros g. 13, Šiauliuose, prie PC „Senukai“, teisėtumą, t. y. jis, vadovaudamasis ABTĮ 110 straipsnio nuostatomis, pateikė abstraktų prašymą ištirti norminio
administracinio akto (Taisyklių) teisėtumą.
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą atsisakė priimti, motyvuodamas
tuo, jog prašymas nenagrinėtinas administracinių teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.). Atskiruoju skundu pareiškėjas su tokiu teismo procesiniu sprendimu nesutinka.
Pažymėtina, jog teisė pateikti abstraktų prašymą suteikiama tik ABTĮ 110 straipsnyje išvardytiems subjektams, t. y. Seimo nariams, Seimo kontrolieriams, vaiko teisių
apsaugos kontrolieriui, lygių galimybių kontrolieriui, Valstybės kontrolės pareigūnams,
bendrosios kompetencijos ir specializuotiems teismams, prokurorams ir profesinės savivaldos asociacijoms, įsteigtoms pagal įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad prašymą ištirti norminio teisės akto teisėtumą
pareiškėjas pateikė pasinaudodamas savo specialiuoju subjektiškumu (b. l. 22), o teisėjų
kolegijai nekyla abejonių, jog jis buvo tinkamas subjektas tokiam abstrakčiam norminio
teisės akto teisėtumo tyrimui inicijuoti. Pažymėtina, jog abejonių dėl to nekėlė ir pirmosios instancijos teismas, todėl pareiškėjo atskirajame skunde nurodomas teiginys, kad
teismas jo prašymą priimti atsisakė motyvuodamas tuo, jog jis, kaip Seimo narys, teikia
ne prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, tačiau reiškia prevencinį
ieškinį, kuris, teisėjų kolegijos pastebėjimu, administraciniame procese įtvirtintas nėra,
dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių gynimo, yra nepagrįstas. Atkreiptinas dėmesys,
jog pareiškėjas taip pat nepagrįstai teigia, jog Šiaulių apygardos administracinis teis490
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mas, vertindamas skundžiamo administracinio akto (Taisyklių) pobūdį (norminis ar
individualus) dviem nutartimis priėjo prie visiškai priešingų išvadų, nes iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies aiškiai matyti, jog pirmosios instancijos teismas
administracinio akto pripažinimo norminiu teisės aktu ABTĮ prasme neanalizavo ir dėl
to plačiau nepasisakė.
Iš tikrųjų, kaip galima suprasti iš skundžiamos Šiaulių apygardos administracinio
teismo 2012 m. sausio 25 d. nutarties, kertinis teismo motyvas, remiantis kuriuo atsisakyta priimti pareiškėjo prašymą nagrinėti buvo tas, kad ginčijamos Taisyklės prašymo
priėmimo stadijoje dar nebuvo įsigaliojusios, todėl jos ir jokių teisinių pasekmių šiuo
metu nesukelia bei trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Šiaulių lyra“ ir kitų trečiųjų
suinteresuotų asmenų teisių nepažeidžia. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, su tuo sutikti negali. Pirmiausia, pažymėtina, jog norminių teisės aktų tyrimo,
teikiant abstraktų prašymą, inicijavimas nėra išskirtinai siejamas su pažeistų teisių faktu
ar gynimu, todėl pirmosios instancijos teismas pateikdamas tokią motyvaciją nepagrįstai susiaurino šio instituto prasmę. Antra, teisėjų kolegijos nuomone, reikšmės prašymo
priėmimo klausimui nesudaro ir tai, jog Taisyklės dar nėra įsigaliojusios. Kaip matyti iš
byloje esančių Taisyklių ir jų 2 priedo jos jau yra priimtos ir patvirtintos, jų priėmimo ir
(ar) patvirtinimo tinkamumo klausimas ginčijamas nėra, todėl vien tai, kad Taisyklėse
numatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data – 2012 m. birželio 1 d., teisėjų kolegijos nuomone, neturėtų užkirsti kelią tirti jų teisėtumo, t. y. tirti, ar jos neprieštarauja aukštesnės
galios teisės aktams. Tuo tarpu priešingas situacijos aiškinimas prieštarautų protingumo kriterijui, teisėtumo kontrolės efektyvumui. Pastebėtina, jog analogiškos pozicijos,
vykdydamas jam priskirtą konstitucinę kontrolę, laikėsi ir Konstitucinis Teismas savo
jurisprudencijoje, pažymėdamas, jog Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus tirti Seimo
priimtų ir oficialiai paskelbtų įstatymų ir kitų aktų (jų dalių) atitiktį Konstitucijai nepriklausomai nuo to, kokia yra nustatyta šių įstatymų ar kitų aktų (jų dalių) taikymo
pradžios data (žr. Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimą).
Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 114 straipsnio 1 dalį bylos dėl norminių administracinių aktų nagrinėjamos pagal bendrąsias šiame įstatyme nustatytas proceso taisykles.
ABTĮ nustatytos proceso taisyklės nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš
administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką (ABTĮ 1 str. 1 d.), todėl bendrosios
taisyklės nustatytos būtent individualių administracinių ginčų išnagrinėjimui. Bylos dėl
norminių aktų tyrimo nėra ginčo bylos, todėl ABTĮ 114 straipsnyje įtvirtinta procesinė
norma neturėtų būti aiškinama pernelyg siaurai, taikyti ginčo teisenos normas bylos dėl
norminio administracinio akto nagrinėjimo atveju teismas turėtų, jeigu ABTĮ 110–117
straipsniai nedaro atitinkamų išimčių ir ginčo teisenos normų taikymas neprieštarauja
bylų dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo esmei. Dėl nurodytų motyvų, neteisingi pirmosios instancijos teismo argumentai, paremti teismų praktika ginčo
bylose, kuriose yra aiškinamos taisyklės dėl individualių administracinių ginčų dalyko,
kurio buvimas pripažįstamas tuomet kai asmeniui gali atsirasti teisinės pasekmės arba
yra konstatuojamas esamas, bet ne ateityje numanomas asmens teisių pažeidimas.
Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose,
kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip
toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis491
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mo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina
ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas
į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to
kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas
tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo
sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (lot.– sprendimo pagrindas, motyvacija).
Bandymas taikyti teisės taikymo taisykles, suformuluotas konkrečiose teismo bylose,
neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluotas tas teismo precedentas, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši
norma nereglamentuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2010; kt.).
Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti prašymą vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu – atsisakymo priimti skundą pagrindu,
kai byla nepriskirtina tam teismui, tačiau iš skundžiamos nutarties turinio galima daryti
prielaidą, kad teismas atsisakė priimti prašymą vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2
dalies 1 punktu – atsisakymo priimti skundą pagrindu, kai skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvados, kad paduodant prašymą buvo pažeistos bylos teismingumo taisyklės (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.), taip pat nėra
pagrindo daryti išvados, kad paduodant prašymą buvo pažeistos bylos priskirtinumo
nagrinėti administraciniam teismui taisyklės (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).
Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą netinkamai taikė procesinės teisės normas. Todėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartis negali būti laikoma
pagrįsta ir yra naikintina, o pareiškėjo prašymo priėmimo klausimas (kartu su kitais
pirminiame skunde reikštais reikalavimais) perduotinas pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151
straipsnio 4 dalimi, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
P. V. S. (V. S.) atskirąjį skundą tenkinti.
Panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį ir
pareiškėjo prašymo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.
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2.9.2. Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygų
Dėl procesinių terminų, per kuriuos turi būti nuspręsta dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymo
Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte yra numatyta tik
uždraudimo atlikti veiksmus priemonė, o tokios reikalavimų užtikrinimo priemonės kaip
įpareigojimas atlikti veiksmus Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 3 dalis nenumato. Vadinasi, pagal įstatymą, užtikrinant skundo reikalavimus, atsakovo veiksmams gali būti daromas tik toks poveikis, kuriuo atsakovas yra priverčiamas elgtis pasyviai
(neveikti tam tikru būdu), bet atsakovui negali būti nurodoma elgtis aktyviai (veikti tam
tikru būdu). Kita vertus, nors Administracinių bylų teisenos įstatymas expressis verbis tokios reikalavimo užtikrinimo priemonės kaip įpareigoti atlikti veiksmus nenumato, tačiau
visais atvejais turi būti atsižvelgiama, kokių veiksmų yra prašoma reikalavimo užtikrinimo
priemone, o ne tik vadovaujamasi pareiškėjo pateiktu prašomos reikalavimo užtikrinimo
priemonės lingvistiniu formulavimu.
Teismas, spręsdamas proceso dalyvio prašymą dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo
71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kiekvienu konkrečiu atveju turi turi atsižvelgti į tai, ar prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės
taikymo yra tiesiogiai susijęs su byloje pareikštais reikalavimais, kuriuos teismas nutartimi
priėmė nagrinėti, ar jis neperžengia kilusio administracinio ginčo ribų.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad prašymą dėl
reikalavimo užtikrinimo teisėjas arba teismas išnagrinėja ne vėliau kaip kitą dieną po jo
gavimo, nepranešdamas atsakovui ir kitiems proceso dalyviams. Ši teisės norma negali
būti vertinama atsietai, kadangi to paties straipsnio 4 dalyje taip pat numatyta, jog jeigu
prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo paduodamas kartu su skundu
(prašymu), jis išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą dieną po skundo (prašymo) priėmimo. Ši
Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostata turi būti aiškinama sistemiškai su procesinėmis teisės normomis, reglamentuojančiomis skundo priėmimo klausimą. Šiuo atveju
Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalis numato, kad gavus teisme
skundą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas jo priėmimo klausimą išsprendžia
ne vėliau kaip per septynias dienas priimdamas nutartį. Atsižvelgus į Administracinių bylų
teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, į Administracinių bylų teisenos
įstatymo 71 straipsnio 4 dalį, darytina išvada, jog Administracinių bylų teisenos įstatymas
numato atskirus procesinius terminus, per kuriuos turi būti nuspręsta dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo: tais atvejais, kai skundas jau yra pateiktas teismui, prašomų
reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą teisėjas arba teismas išnagrinėja ne
vėliau kaip kitą dieną po tokio prašymo gavimo, o tuo atveju, kai prašymas dėl reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo paduodamas kartu su skundu (prašymu), jis išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą dieną po skundo (prašymo) priėmimo ir turi būti atsižvelgiama į
procesines teisės normas, reglamentuojančias skundo priėmimo terminus.
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Administracinė byla Nr. AS858-310/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00788-2012-1
Procesinio sprendimo kategorija 67

NUTARTIS
2012 m. balandžio 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas),
Romano Klišausko, Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjui V. G. ir jo atstovui advokatui Raimundui Jurkai,
atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei I. U.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 16 d. nutarties administracinėje byloje
pagal pareiškėjo V. G. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija) dėl įsakymų, sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,
neturtinės žalos priteisimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas V. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–16), prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 14
d. įsakymą Nr. IV-136, 2012 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. 1TE-33; 2) panaikinti Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – ir VSD) 2012 m. vasario 14 d.
sprendimą Nr. (K)-19-230KF; 3) įpareigoti atsakovą grąžinti jį į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir FNTT) direktoriaus
pareigas; 4) iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos
priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką už kiekvieną darbo
dieną nuo atleidimo iš darbo dienos 2012 m. vasario 15 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; 5) į pareiškėjo vidaus tarnybos stažą įskaityti laikotarpį dėl neteisėto atleidimo iš pareigų buvusį priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo 2012 m. vasario 15 d. iki
teismo sprendimo įvykdymo dienos; 6) iš Lietuvos Respublikos priteisti dėl skundžiamų
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento neteisėtų veiksmų patirtą 500 000 litų neturtinę žalą.
Pareiškėjas taip pat pateikė prašymus taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones:
1) įpareigoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją (toliau – ir Vidaus reikalų
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ministerija) sustabdyti 2012 m. vasario 22 d. paskelbto konkurso FNTT direktoriaus
pareigoms užimti vykdymą; 2) įpareigoti FNTT iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo
priėmimo dienos tęsti, t. y. nenutraukti, 2011 m. rugsėjo 12 d. tarnybinės gyvenamosios
patalpos nuomos sutartį Nr. 07-6-30.
Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – įpareigoti Vidaus reikalų ministeriją sustabdyti 2012 m. vasario 22 d. paskelbto konkurso FNTT direktoriaus pareigoms užimti vykdymą – pareiškėjas grindė aplinkybėmis, kad galimai patenkinus jo
skundą ir panaikinus skundžiamus Vidaus reikalų ministerijos įsakymus, gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo vykdymas, susijęs su jo gražinimu į
FNTT direktoriaus pareigas. Pabrėžė, jog konkursą laimėjęs asmuo būtų laikomas taip
pat teisėtai paskirtu, t. y. atitikęs visus formalumus ir laimėjęs konkursą. Bus pažeistas
konkursą laimėjusio asmens teisėtų lūkesčių principas, apsunkintas pareiškėjo grąžinimas į ankstesnes pareigas. Pažymėjo, jog palankaus sprendimo priėmimas gali sąlygoti
ilgą bylinėjimosi procesą siekiant jį realiai įvykdyti. Iškiltų naujai konkursą laimėjusio
asmens priimtų sprendimų legitimumo klausimas. Tai, kad konkurso sustabdymas nepakenks institucijos darbui, patvirtina aplinkybė, jog šiuo metu yra paskirtas laikinas
FNTT direktorius A. M. Pareiškėjo nuomone, būtinumą taikyti prašomą reikalavimo
užtikrinimo priemonę sąlygoja ir visuomeninis bylos reikšmingumas.
Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – įpareigoti FNTT iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dienos tęsti, t. y. nenutraukti, 2011 m. rugsėjo 12 d.
tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 07-6-30 – pareiškėjas grindė tuo,
kad pradėjęs eiti FNTT direktoriaus pareigas jis tarnybiniame bute apsigyveno su visa
šeima, t. y. žmona ir dviem mažamečiais vaikais. Šeima nuosavo būsto Vilniuje neturi.
Pareiškėjas pažymėjo, jog šios reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo prašo siekdamas užtikrinti šeimos, jo mažamečių vaikų teises ir interesus, asmeninius interesus
(įsikūrimas, nereikalingas kraustymasis neigiamai paveiks visą šeimą). Pareiškėjas pabrėžė, jog šios reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymu siekiama, kad butas nebūtų
išnuomotas kitiems asmenims, bei skundo patenkinimo atveju dėl nepagrįstų ir neteisėtų Vidaus reikalų ministro įsakymų kuo mažiau būtų pažeisti pareiškėjo ir jo šeimos
teisėti interesai, susiję su tarnybinių patalpų skyrimu.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 16 d. nutartimi (b. l.
50–52) priėmė pareiškėjo V. G. skundą, atmetė pareiškėjo prašymus taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemones, iš trečiųjų suinteresuotų asmenų pašalino ir atsakovu įtraukė į
bylą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, iš atsakovų
pašalino Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos,
atsakovu įtraukė Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pareiškėjo skundas atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 ir 24 straipsnių keliamus reikalavimus, todėl jį priėmė nagrinėti. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio
4 dalimi, iš trečiųjų suinteresuotų asmenų pašalintino ir atsakovu įtraukė į bylą FNTT, iš
atsakovų pašalino Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsakovu įtraukė Lietuvos valstybę, atstovaujamą Vidaus reikalų ministerijos ir VSD.
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Teismas pareiškėjo prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmetė. Dėl pareiškėjo prašymo įpareigoti Vidaus reikalų ministeriją sustabdyti 2012 m.
vasario 22 d. paskelbto konkurso FNTT direktoriaus pareigoms užimti vykdymą teismas
pažymėjo, jog teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, teismo sprendimo vykdymas negali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, kadangi tokia situacija kaip grąžinimas į pareigas yra konkrečiai detalizuota įstatyme. Vidaus tarnybos statuto 59 straipsnis
reglamentuoja neteisėtai atleisto pareigūno grąžinimą į vidaus tarnybą. Vidaus tarnybos
statuto 59 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismui grąžinus neteisėtai atleistą pareigūną į ankstesnes pareigas, atlyginama už visą priverstinės pravaikštos laiką. Pagal Vidaus
tarnybos statuto 59 straipsnio 2 dalį teismui, grąžinus neteisėtai atleistą pareigūną į
ankstesnes pareigas, pareigūno grąžinimas į eitas pareigas įforminamas vadovo, turinčio
teisę skirti į pareigas, įsakymu. Teismas pažymėjo, jog ši norma yra taikyta ne kartą teismų praktikoje – teismo sprendimu grąžinant į pareigas asmenį, prieš tai įdarbintas asmuo iš jų atleidžiamas. Tokia išvadą teismas grindė Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A756-2051/2011, 2011 m. kovo
14 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2005-121/2011.
Pirmosios instancijos teismas dėl pareiškėjo prašymo įpareigoti FNTT iki bylos
išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dienos tęsti, t. y. nenutraukti, 2011 m. rugsėjo 12
d. tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 07-6-30 nurodė, jog šiuo klausimu tarp pareiškėjo ir atsakovo dar nėra kilęs ginčas, o reikalavimai kurie nukreipiami
į ateitį nenagrinėtini teisme, kadangi pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį administracinis
teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Vadovaujantis ABTĮ
10 straipsniu, pirmosios instancijos teismas pareiškėjui išaiškino, jog tik atsakovui priėmus sprendimą dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų ir pareiškėjui nesutinkant su priimtu sprendimu, jis galės kreiptis į teismą su skundu dėl kilusio ginčo ir kartu pateikti
prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.
Teismas nurodė, jog jei ir skundo patenkinimo atveju atsirastų neigiamų pasekmių,
tai neapsunkintų teismo sprendimo vykdymo, o atsiradusi žala galės būti išieškoma įstatymų nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, jog teismo sprendimo
įvykdymas šioje administracinėje byloje negali pasunkėti ar pasidaryti negalimas, todėl
yra netikslinga taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pabrėžė, jog pagal ABTĮ 3
straipsnio 2 dalį teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu. Įstatymas aiškiai nurodo, kad
teismas gali vertinti tik juridinį ginčijamo administracinio akto bei veiksmų pagrindą,
o ne politinius motyvus.
III.
Pareiškėjas V. G. atskiruoju skundu (b. l. 58–61) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria teismas atsisakė taikyti pareiškėjo prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, ir išspręsti klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo iš esmės – nurodytas reikalavimo užtikrinimo priemones pritaikyti.
Atskirajame skunde dėl 2012 m. vasario 22 d. paskelbto konkurso FNTT direktoriaus pareigoms užimti vykdymo stabdymo nurodoma, jog sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti įvertinama ne tik grėsmė būsimo teismo
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sprendimo realiam įvykdymui, pažeistų asmens teisių ir teisėtų interesų atkūrimui. Teisingumo principas reikalauja, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių,
būtų atsižvelgta į visų proceso dalyvių interesus, taip pat turi būti įvertintos ir kitos
reikšmingos aplinkybės. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą,
paprastai turėtų atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų
įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas
pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. AS6-496/2006, Nr. AS15622/2006, Nr. AS16-528/2007, Nr. AS444-244/2008). Pareiškėjas pažymi, jog skundžiamą
nutartį priėmęs teismas priimdamas jo skundą nevertino jame išdėstytų motyvų, kodėl
yra prašoma naikinti priimtus aktus, kas šiuos aktus daro nepagrįstais ir neteisėtais,
nors Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodoma, kad teisingumo
principas reikalauja, jog sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, būtų atsižvelgta į visų proceso dalyvių interesus, taip pat turi būti įvertintos ir kitos reikšmingos
aplinkybės. Pareiškėjas nurodo, jog remiantis teisingumo principu jo prašomo stabdyti
konkurso rezultatai turės tiesioginės įtakos jo, kaip asmens, teisėms ir pareigoms, tai
turės įtakos ir asmens, kuris galimai užims pareigas po laimėto konkurso, interesams.
Netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonių nulemiamas konfliktas tarp valstybės ir
asmens, kuris yra grąžintinas į ankstesnes pareigas, ir asmens, kuris yra atleistinas jau iš
užimamų pareigų. Pastarojo asmens kvestionavimas, ar yra pagrindas jį atleisti iš pareigų, kaip tai numatyta Vidaus tarnybos statuto 59 straipsnio 2 dalyje, gali būti nukreiptas
tiek į Lietuvos Respublikos valstybę, tiek ir į pareiškėją. Dėl šios priežasties gali užtrukti
teismo sprendimo, jeigu jis bus palankus pareiškėjui, įvykdymas. Mano, kad skundžiama
teismo nutarties dalis dėl 2012 m. vasario 22 d. paskelbto konkurso vykdymo stabdymo
yra nemotyvuota ir neparemta faktiniais duomenimis.
Pareiškėjas dėl 2011 m. rugsėjo 12 d. tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos
sutarties Nr. 07-6-30 nenutraukimo nurodo, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos įstatymo (toliau – ir Vidaus tarnybos įstatymas) 47 straipsnio 3 dalimi,
pareigūnas gali naudotis tarnybiniu butu (tarnybine gyvenamąja patalpa) tol, kol turi
pareigūno statusą. Atleistas iš vidaus tarnybos pareigūnas privalo tarnybinį butą (tarnybinę gyvenamąją patalpą) atlaisvinti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atleidimo iš vidaus
tarnybos dienos. Vyriausybės nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka šį terminą vidaus
reikalų ministras gali pratęsti. Pareiškėjas pabrėžia, jog iš šių nuostatų matyti, kad 30
dienų terminas pasibaigė dar 2012 m. kovo 16 d., nors pareiškėjo turimais duomenimis
Vidaus reikalų ministras šio termino nėra pratęsęs. Taigi, vertinant pareiškėjo atleidimo
iš tarnybos dieną, Vidaus tarnybos įstatymo 47 straipsnio nuostatas, matyti, jog pirmosios instancijos teismas neįžvelgė, kad šios reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo
faktinis pagrindas egzistuoja. Nors nėra tiesioginio ginčo dėl minėtos patalpų nuomos
sutarties nutraukimo ar kitokio jos vykdymo, tačiau teisės aktuose numatytų terminų
nepratęsimo aplinkybė lemia tokio ginčo atsiradimą.
Pareiškėjas nurodo, jog jo skundas Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas dar
2012 m. kovo 13 d., tuo tarpu pirmosios instancijos teismo nutartis, kurios dalis skundžiama atskiruoju skundu, buvo priimta po kelių dienų, t. y. 2012 m. kovo 16 d. Pareiš497
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kėjo vertinimu, dėl nesuprantamų priežasčių pirmosios instancijos teismas reikalavimo
užtikrinimo priemonių klausimą išsprendė tą pačią dieną, kai įvyko konkursas, dėl kurio stabdymo ir buvo pateikti prašymai dėl reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo. Pareiškėjo nuomone, tai yra esminis ABTĮ pažeidimas, leidžiantis įžvelgti teismo
objektyvaus nešališkumo neužtikrinimą šioje administracinėje byloje.
Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atsiliepimu į atskirąjį
skundą prašo atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad ABTĮ proceso dalyvių prašymą dėl
reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sieja su reikalavimu atitinkamai motyvuoti tokį prašymą. Subjektas, besikreipiantis į teismą ir pageidaujantis, jog būtų taikomos
jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, privalo ne tik suformuluoti prašymą
jas pritaikyti, bet ir pateikti atitinkamus būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę patvirtinančius motyvus ir juos pagrindžiančius įrodymus. Dėl 2012 m. vasario
22 d. paskelbto konkurso FNTT direktoriaus pareigoms užimti vykdymo sustabdymo
atsakovas nurodo, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės susijusios ne su būsimo teismo
sprendimo tinkamu įvykdymu, t. y. ne su potencialios grėsmės, jog šioje byloje priimto
teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas, galimybe, o su spėjamomis neigiamomis pasekmėmis pareiškėjui, kas nesudaro pagrindo taikyti pareiškėjo
prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-163/2012). Pabrėžia,
jog prašymai taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu jie siejami su pareiškėjo
teisės prevenciniu gynimu, siekiu apsaugoti pareiškėją nuo būsimų jo teisių pažeidimų,
negali būti tenkinami (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-922/2011). Be to, pažymi, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje
išvengti galimų teismo procesų. Atsakovo nuomone, pareiškėjo prašymas dėl šios reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonės negrindžiamas jokiais įrodymais. Nurodo, jog
konkursas į FNTT direktoriaus pareigas yra įvykdytas atsižvelgiant į viešąjį interesą, o
prašymas stabdyti konkursą su viešojo intereso užtikrinimu nedera. Atkreipia dėmesį,
kad konkursas yra įvykęs ir Vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1
TE-1483 į FNTT direktoriaus pareigas yra paskirtas konkursą laimėjęs pretendentas.
Todėl, atsakovo nuomone, pareiškėjas prašo taikyti realiai neįgyvendinamą reikalavimo
užtikrinimo priemonę.
Atsakovas dėl 2011 m. rugsėjo 12 d. tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties Nr. 07-6-30 nenutraukimo pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl būtinybės taikyti
reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi remtis tomis aplinkybėmis, kurios jau įvykusios,
žinomos. Pabrėžia, kad pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo yra nemotyvuotas, pareiškėjas nėra pateikęs jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų
galima konstatuoti, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.
Atsakovas nurodo, jog ABTĮ 71 straipsnyje nustatyta, kad jei prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių paduodamas kartu su skundu (prašymu), jis išnagrinėjamas
ne vėliau kaip kitą dieną po skundo (prašymo) priėmimo. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 1
dalį teismas skundo (prašymo) priėmimo klausimą turi išspręsti ne vėliau kaip septynias
dienas. Atsižvelgiant į tai, atsakovas mano, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas
reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, ABTĮ reikalavimų nepažeidė.
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Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.
Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog pirmosios instancijos teismo nutarties
dalis dėl atsisakymo taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones yra teisėta ir
pagrįsta. Tai iš esmės patvirtina ir pats pareiškėjas atskirajame skunde pažymėdamas,
kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti įvertinta, ar
yra reali grėsmė, jog netaikius 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. Pabrėžia, jog Vidaus tarnybos statuto 59 straipsnis reglamentuoja
neteisėtai atleisto pareigūno grąžinimo į vidaus tarnybą tvarką, todėl nėra pagrindo
teigti, kad teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą dėl buvusios padėties atkūrimo, t. y. jo grąžinimo į ankstesnes pareigas, šios padėties atkūrimas pasunkėtų arba
taptų negalimas. Pažymi, jog FNTT direktoriaus pareigas, į kurias pretenduoja grįžti pareiškėjas, nuo 2012 m. kovo 22 d. eina kitas asmuo, todėl pareiškėjo prašymas įpareigoti
Vidaus reikalų ministeriją sustabdyti 2012 m. vasario 22 d. paskelbto konkurso FNTT
direktoriaus pareigoms užimti vykdymą yra neįgyvendinamas. Atsakovas palaiko teismo poziciją dėl įpareigojimo FNTT iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo
dienos tęsti, t. y. nenutraukti, 2011 m. rugsėjo 12 d. tarnybinės gyvenamosios patalpos
nuomos sutartį Nr. 07-6-30.
Atsakovas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, nemotyvuodamas, o tik vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 4 dalimi, iš trečiųjų asmenų pašalino ir
atsakovu įtraukė FNTT. FNTT nuomone, jis nėra tinkamas atsakovas byloje, nes pareiškėjas neskundžia nei FNTT aktų, nei veiksmų, o reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimai yra tiesiogiai susiję su skundo išnagrinėjimu ir sprendimo dėl
skundžiamų aktų priėmimu. Galutinis sprendimas FNTT pašalinti iš trečiųjų asmenų
ir įtraukti atsakovu bus priimtas Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžio
parengiamojoje dalyje.
Pabrėžia, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos įstatymo (toliau – ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas) 20
straipsnio 1 dalimi, FNTT veiklą kontroliuoja vidaus reikalų ministras, o šio įstatymo
10 straipsnio 2 dalis nustato, kad FNTT direktorių penkeriems metams į pareigas skiria
ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
Konkursą į FNTT direktoriaus pareigas organizuoja (skelbia, sustabdo, vykdo) Vidaus
reikalų ministerija. Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio 3 dalis nustato, kad pareigūnas
gali naudotis tarnybiniu butu tol, kol turi pareigūno statusą. Atleistas iš vidaus tarnybos
pareigūnas privalo tarnybinį butą atlaisvinti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atleidimo
iš vidaus tarnybos dienos. Vyriausybės nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka, šį terminą vidaus reikalų ministras gali pratęsti. Atsisakęs atlaisvinti tarnybinį butą pareigūnas
kartu su tame bute gyvenančiais asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka iš jo iškeldinamas. Tarnybinių gyvenamųjų patalpų atlaisvinimo termino pratęsimo atvejus, sąlygas ir
tvarką Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr.
1054. Pabrėžia, jog FNTT neturi duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas motyvuotu
prašymu kreipėsi dėl tarnybinio buto atlaisvinimo termino pratęsimo. Informuoja, jog
FNTT 2012 m. kovo 19 d. raštu Nr. 25/4-4-1-6082 kreipėsi į pareiškėją dėl tarnybinio
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buto atlaisvinimo. Remiantis išdėstytais argumentais, FNTT nepasisako dėl pirmosios
instancijos teismo nutarties, kuria buvo nutarta atmesti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, pagrįstumo ir teisėtumo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Atskirasis skundas atmestinas.
Nagrinėjamos bylos dalykas – reikalavimo užtikrinimo priemonių – įpareigojimo
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dienos tęsti, t. y. nenutraukti, 2011 m. rugsėjo 12 d.
tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 07-6-30, įpareigojimo Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijai sustabdyti 2012 m. vasario 22 d. paskelbto konkurso FNTT direktoriaus pareigoms užimti vykdymą – taikymas.
Atskiruoju skundu pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties
dalimi, kuria teismas atsisakė taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, ir
nurodo, kad teismas neįvertino visų bylos aplinkybių ir nepagrįstai atsisakė taikyti prašytas reikalavimo užtikrinimo priemones.
Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, šalių pateiktus argumentus, su pareiškėjo argumentais nesutinka.
Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30
straipsnio 1 dalis garantuoja kiekvienam asmeniui, kurio konstitucinės teisės arba laisvės yra pažeidžiamos, teisę kreiptis į teismą. Teisė į teisminę pažeistų ar ginčijamų teisių
ir įstatymo saugomų interesų gynybą būtų fiktyvi, jei teismas negalėtų realiai ir veiksmingai apginti asmens teisių. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1948 m. gruodžio 10 d. priimtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (toliau – ir Deklaracija) 8
straipsnis numato, jog kiekvienas asmuo, jei yra pažeistos konstitucijos arba įstatymo
jam suteiktos pagrindinės teisės, turi teisę jas ginti kompetentinguose nacionaliniuose
teismuose. Tokią teisę garantuoja ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir EŽTK) 6 straipsnio 1 dalis. Pabrėžtina, jog asmens teisių
gynyba teisme turi būti efektyvi. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir
Konstitucinis Teismas) taip pat yra ne kartą pažymėjęs, kad asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d.
nutarimas), o Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje teisė į tinkamą teismo
procesą, numatyta EŽTK 6 straipsnio 1 dalyje, apima ir įsiteisėjusio teismo sprendimo
vykdymą (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1997 m. vasario 25 d. sprendimą byloje
Hornsby prieš Graikiją). Siekiant užtikrinti efektyvią teisių gynybą, tam tikrais atvejais,
kad būtų išvengta situacijų, kai priimto teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti
arba pasidaryti negalimas, gali būti taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės.
Administracinėje teisėje reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali
pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio
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teismo praktika, pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas
reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P525-196/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS525-632/2011). Tačiau pabrėžtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima
ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį.
Teisėjų kolegija nurodo, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės pasižymi procesiniu teisiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu. Nors šios priemonės ir skirtos materialinio teisinio pobūdžio reikalavimams užtikrinti, tačiau jos nėra materialieji teisiniai
teisių gynimo būdai, t. y. materialiųjų teisių ribojimai taikomi procesiniais tikslais. Reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo įvykdymas
pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (ABTĮ 71 str.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS63-277/2008). Pabrėžtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo
poreikį lemia individualios bylos aplinkybės. Taigi teismas gali taikyti tik tokias reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios yra susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali
užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jeigu šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą.
Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 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.).
Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką realus iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, o kartu ir realus teismo sprendimo įvykdymas, pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo
metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina,
kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus pareiškėjui
palankų sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5-155/2005).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad net ir nustačius
galimą teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei
galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir
viešųjų interesų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 23 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS15-622/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS16-528/2007, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS10-349/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-674/2011).
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Teisėjų kolegija dėl pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės –
įpareigojimo FNTT iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dienos tęsti, t. y.
nenutraukti, 2011 m. rugsėjo 12 d. tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį
Nr. 07-6-30 – taikymo nurodo, jog pagal ABTĮ 71 straipsnio 3 dalį reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus;
2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo akto galiojimo
laikinas sustabdymas. ABTĮ 71 straipsnio 3 dalis įtvirtina baigtinį reikalavimo užtikrinimo priemonių rūšių sąrašą. ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte yra numatyta tik uždraudimo atlikti veiksmus priemonė, o tokios reikalavimų užtikrinimo priemonės kaip
įpareigojimas atlikti veiksmus ABTĮ 71 straipsnio 3 dalis nenumato. Tai yra pagal įstatymą, užtikrinant skundo reikalavimus, atsakovo veiksmams gali būti daromas tik toks
poveikis, kuriuo atsakovas yra priverčiamas elgtis pasyviai (neveikti tam tikru būdu),
bet atsakovui negali būti nurodoma elgtis aktyviai (veikti tam tikru būdu) (žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-731/2009). Atsižvelgus į pareiškėjo pateiktą prašymą, darytina išvada, kad
pareiškėjas iš esmės prašo uždrausti FNTT iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dienos nutraukti 2011 m. rugsėjo 12 d. tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos
sutartį Nr. 07-6-30 (ABTĮ 71 str. 3 d. 1 p.).
Pabrėžtina, jog taikant ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo
užtikrinimo priemonę (uždraudimą atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus), turi būti
konkrečiai nurodyta, kokius veiksmus, kurių atlikimas teismo sprendimo įvykdymą apsunkintų arba padarytų negalimu, draudžiama atlikti ir neturi būti nustatoma daugiau
suvaržymų, negu yra būtina šio straipsnio 1 dalyje numatytam tikslui pasiekti. Priešingu
atveju būtų pažeisti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tikslingumo, proporcingumo principai. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas
administracinių teismų praktiką dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (žr.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS11-367/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m.
rugpjūčio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS8-488/2007, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS16528/2007), ne kartą yra pažymėjęs, kad teismas, spręsdamas proceso dalyvio prašymą
dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo,
kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo
užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad teismui priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą akto dalį iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.), taip
pat turi atsižvelgti į tai, ar prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo yra
tiesiogiai susijęs su byloje pareikštais reikalavimais, kuriuos teismas nutartimi priėmė
nagrinėti, ar jis neperžengia kilusio administracinio ginčo ribų.
Teisėjų kolegija pabrėžia, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra tiesiogiai siejamas su būtinybe užtikrinti būtent byloje keliamo reikalavimo įvykdymą tuo
atveju, jeigu, nesiėmus atitinkamų priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų
arba pasidarytų negalimas. Šiuo atveju pažymėtina, jog pareiškėjas pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde jokių reikalavimų, susijusių su tarnybiniu butu, sudaryta
nuomos sutartimi, nepateikė (b. l. 1–16), todėl pareiškėjo prašymas dėl šios reikalavimo
užtikrinimo priemonės taikymo nėra susijęs su byloje pareikštais reikalavimais ir negali
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būti tenkintinas. Be to, pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė,
kad nutarties priėmimo metu šiuo klausimu tarp pareiškėjo ir atsakovo dar nebuvo kilęs ginčas, o į ateitį nukreiptų, prevencinių reikalavimų nagrinėti teisme pagrindo nėra.
FNTT atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog tik 2012 m. kovo 19 d. raštu Nr. 25/44-1-6082 kreipėsi į pareiškėją dėl tarnybinio buto atlaisvinimo. Remiantis tuo darytina
išvada, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas netaikė šios pareiškėjo prašytos reikalavimo užtikrinimo priemonės.
Teisėjų kolegija dėl pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės – įpareigoti Vidaus reikalų ministeriją sustabdyti 2012 m. vasario 22 d. paskelbto konkurso
FNTT direktoriaus pareigoms užimti vykdymą – nurodo, kad, kaip jau buvo minėta,
ABTĮ expressis verbis tokios reikalavimo užtikrinimo priemonės kaip įpareigoti atlikti
veiksmus nenumato, tačiau visais atvejais turi būti atsižvelgiama, kokių veiksmų yra
prašoma reikalavimo užtikrinimo priemone, o ne tik vadovaujamasi pareiškėjo pateiktu prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės lingvistiniu formulavimu. Šiuo atveju atsižvelgus į pareiškėjo pateiktą prašymą darytina išvada, kad pareiškėjas pirmosios
instancijos teismo iš esmės prašė uždrausti Vidaus reikalų ministerijai laikinai vykdyti
2012 m. vasario 22 d. paskelbtą konkursą FNTT direktoriaus pareigoms užimti.
Grįsdamas šios reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo poreikį pareiškėjas
nurodė, jog galimai patenkinus jo skundą ir panaikinus skundžiamus Vidaus reikalų
ministerijos įsakymus, gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo vykdymas, susijęs su jo gražinimu į FNTT direktoriaus pareigas, būtų nulemtas konfliktas
tarp valstybės ir asmens, kuris grąžintinas į ankstesnes pareigas, ir asmens, kuris turėtų
būti atleidžiamas iš jau užimtų pareigų (b. l. 1–16, 58–61). Teisėjų kolegija su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka. Pabrėžtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, teismo sprendimo vykdymas
negalėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimas, kadangi grąžinimo į pareigas tvarka yra
aiškiai apibrėžta įstatyme. Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d.
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu Nr. IX-1538 (toliau
– ir Vidaus tarnybos statutas), 59 straipsnis reglamentuoja neteisėtai atleisto pareigūno
grąžinimą į vidaus tarnybą. Jame numatyta, kad teismui grąžinus neteisėtai atleistą pareigūną į ankstesnes pareigas, atlyginama už visą priverstinės pravaikštos laiką. Teismui
grąžinus neteisėtai atleistą pareigūną į ankstesnes pareigas, pareigūno grąžinimas į eitas
pareigas įforminamas vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymu. Jei tokios pareigos
panaikintos, pareigūnas grąžinamas į lygiavertes pareigas. Jeigu tokių pareigų nėra arba
pareigūnas atsisako eiti pasiūlytas pareigas, jis atleidžiamas iš vidaus tarnybos pagal šio
statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktą (Vidaus tarnybos statuto 59 str.). Šiuo atveju pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas praktikoje yra taikęs nurodytas teisės normas ir grąžinęs nepagrįstai atleistus asmenis į eitas pareigas (žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 29 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A2-447/2005, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 19
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A17-88/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2051/2011).
Teisėjų kolegija vertina, jog pareiškėjo daroma prielaida, kad gali užtrukti jo grąžinimas į eitas pareigas, taip pat negali būti pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Kaip jau buvo minėta, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos tais
atvejais, kai priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios
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padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas, o pareiškėjas byloje siekia ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalauja, kad teismas prevenciškai
imtųsi ginti teises ir apsaugotų nuo galimų būsimų teisių pažeidimų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad prašymai taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemones, jeigu jie siejami su pareiškėjo teisės prevenciniu gynimu, siekiu
apsaugoti pareiškėją nuo būsimų jo teisių pažeidimų, negali būti tenkinami. Skundo
reikalavimo užtikrinimo procesinis institutas įgalinimų tenkinti tokio pobūdžio reikalavimus teismui nesuteikia (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m.
balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-242/2009, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63799/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS858-922/2011).
Pabrėžtina, jog pareiškėjo teiginiai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo
siekiant išvengti galimų teisinių ginčų, papildomo bylinėjimosi negali būti vertinami
kaip įrodymai, pagrindžiantys reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad reikalavimo užtikrinimo
priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų
teismo procesų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-177/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-314/2008).
Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad galima
žala ir pareiškėjų galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio
akto priėmimo, gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143612/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS63-416/2011). Remiantis tuo, darytina išvada, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė uždrausti Vidaus reikalų ministerijai vykdyti
2012 m. vasario 22 d. paskelbtą konkursą FNTT direktoriaus pareigoms užimti. Be to,
remiantis VSD ir Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimuose į pareiškėjo atskirąjį skundą
pateiktais duomenimis, pateiktu Vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu
„Dėl K. J. paskyrimo“ Nr. 1TE-148, pažymėtina, jog šiuo metu nurodomas konkursas
yra įvykęs ir Vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1 TE-1483 į FNTT
direktoriaus pareigas yra paskirtas konkursą laimėjęs pretendentas.
Nagrinėjamoje byloje atmestini pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl 2012 m. vasario 22 d. paskelbto
konkurso vykdymo stabdymo yra nemotyvuota ir neparemta faktiniais duomenimis.
Pažymėtina, jog motyvų nebuvimas teismo sprendime, nutartyje reiškia, kad teismo
sprendimas ar nutartis neturi motyvuojamosios dalies, arba iš konkretaus procesinio
dokumento negalima susidaryti įspūdžio, kuo vadovaudamasis teismas priėjo prie išvados, suformuluotos teismo sprendimo, nutarties rezoliucinėje dalyje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
P8-61/2005, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. P756-151/2009). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo nutartyje yra aiškiai išdėstyti motyvai, argumentai dėl atsisakymo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Remiantis tuo, negalima daryti išvados, jog šiuo
aspektu buvo pažeistos pareiškėjo procesinės teisės.
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Atskirajame skunde, apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjas pažymėjo, jog jo skundas Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas 2012 m. kovo 13 d., tuo
tarpu pirmosios instancijos teismo nutartis, kurios dalis skundžiama atskiruoju skundu,
buvo priimta tik 2012 m. kovo 16 d., ir taip buvo pažeista ABTĮ 71 straipsnio 4 dalis,
numatanti, jog prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo teisėjas arba teismas išnagrinėja ne
vėliau kaip kitą dieną po jo gavimo, nepranešdamas atsakovui ir kitiems proceso dalyviams (b. l. 58‒61). Teisėjų kolegija pareiškėjo argumentus dėl procesinių teisės normų
pažeidimo atmeta kaip nepagrįstus. Pabrėžtina, jog ABTĮ 71 straipsnio 4 dalis įtvirtina,
kad prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo teisėjas arba teismas išnagrinėja ne vėliau
kaip kitą dieną po jo gavimo, nepranešdamas atsakovui ir kitiems proceso dalyviams. Ši
teisės norma negali būti vertinama atsietai, kadangi to paties straipsnio 4 dalyje taip pat
numatyta, jog jeigu prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo paduodamas kartu su skundu (prašymu), jis išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą dieną po skundo
(prašymo) priėmimo. Ši ABTĮ nuostata turi būti aiškinama sistemiškai su procesinėmis
teisės normomis, reglamentuojančiomis skundo priėmimo klausimą. Šiuo atveju ABTĮ
37 straipsnio 1 dalis numato, kad gavus teisme skundą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas jo priėmimo klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per septynias dienas
priimdamas nutartį. Atsižvelgus į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo
priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, į
ABTĮ 71 straipsnio 4 dalį, darytina išvada, jog ABTĮ numato atskirus procesinius terminus, per kuriuos turi būti nuspręsta dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo:
tais atvejais, kai skundas jau yra pateiktas teismui, prašomų reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymo klausimą teisėjas arba teismas išnagrinėja ne vėliau kaip kitą dieną
po tokio prašymo gavimo, o tuo atveju, kai prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo paduodamas kartu su skundu (prašymu), jis išnagrinėjamas ne vėliau
kaip kitą dieną po skundo (prašymo) priėmimo ir turi būti atsižvelgiama į procesines
teisės normas, reglamentuojančias skundo priėmimo terminus. Pabrėžtina, jog Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad reikalavimo užtikrinimo ir laikinųjų apsaugos
priemonių institutų tikslai yra iš esmės analogiški skirtingose (administracinėje ir civilinėje) teisenose. Tiek reikalavimo užtikrinimo, tiek laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra laikinai apsaugoti ieškovo (pareiškėjo) interesus ir užtikrinti būsimo
teismo sprendimo byloje įvykdymo galimybę, šios priemonės paprastai yra susijusios su
teisių suvaržymais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 str., ABTĮ 71 str.
3 d.) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį civilinėje byloje
Nr. 3K-7-411/2010). Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
(toliau – ir CPK) 147 straipsnio 1 dalis nustato, kad, kai prašymas dėl laikinųjų apsaugos
priemonių taikymo yra nurodytas pareikštame ieškinyje, laikinųjų apsaugos priemonių
taikymo klausimas sprendžiamas tik išsprendus ieškinio, kuriame jas prašoma taikyti,
priėmimo klausimą. Remiantis tuo, kad pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pateikė kartu su skundu pirmosios instancijos teismui (b. l. 1 16),
taip pat atsižvelgus į ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, ABTĮ 71 straipsnio 4 dalį, nėra pagrindo
daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas 2012
m. kovo 13 d. pateikto pareiškėjo skundo priėmimo klausimą kartu su prašymu taikyti
reikalavimo užtikrinimo priemones išsprendęs 2012 m. kovo 16 d. nutartimi.
Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad aplinkybė, jog pirmosios ins505
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tancijos teismas reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą išsprendė tą pačią dieną,
kai įvyko konkursas, dėl kurio stabdymo ir buvo pateikti prašymai dėl reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo, leidžia įžvelgti teismo objektyvaus nešališkumo neužtikrinimą administracinėje byloje. Teisėjų kolegija su šiuo pareiškėjo argumentu nesutinka. Pabrėžtina, jog asmens konstitucinė teisė į nešališką teismą yra viena svarbiausių
žmogaus teisių ir laisvių apsaugos garantijų. Konstitucinis Teismas 2001 m. vasario 12
d. nutarime konstatavo, kad asmens konstitucinė teisė, jog jo bylą išnagrinėtų nešališkas
teismas, reiškia tai, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali
kilti abejonių: teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip
ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija
bei teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga.
Pažymėtina, jog bylos medžiagoje nėra pateikta informacijos apie organizuojamo
konkurso FNTT direktoriaus pareigoms užimti datą. Be to, net ir atsižvelgus į teisės
aktų nuostatas, negalima daryti išvados, jog iš pareiškėjo skunde nurodytos datos (t. y.
2012 m. vasario 22 d.), kuomet buvo paskelbta apie organizuojamą konkursą, pirmosios
instancijos teismui turėjo būti žinoma konkreti data, kuomet įvyks FNTT organizuojamas konkursas. 2002 m. birželio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nr. 966 (2011 m. spalio 12 d. redakcija) (toliau – ir Nutarimas) 15 punktas numato, jog
jeigu pretendentas neatitinka Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies bendrųjų
reikalavimų ir specialiųjų reikalavimų, nustatytų pareigybės aprašyme, jam per 5 darbo
dienas nuo dokumentų gavimo konkursą organizuojančioje įstaigoje prašyme nurodytu
būdu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti konkurse (pretendentų prašymai, anketos ir dokumentų kopijos negrąžinami). Jeigu pretendentas atitinka šiuos reikalavimus, jam ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso prašyme
nurodytu būdu išsiunčiamas pranešimas apie konkurso datą, laiką, vietą ir šio aprašo 12
punkte nurodytu atveju – apie dokumentų pateikimo laiką. Be to, Nutarimo 31 punktas
numato, jog konkursas turi įvykti per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinės dokumentų
priėmimo dienos.
Be to, kaip minėta, pirmosios instancijos teismas nepažeidė procesinių teisės normų, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, todėl vien tik
pareiškėjo abejonės dėl objektyvaus nešališkumo neužtikrinimo administracinėje byloje, nesant byloje pateiktų kitų konkrečių ir objektyviais įrodymais patvirtintų aplinkybių bei motyvų, paremtų ABTĮ numatytais teisiniais pagrindais, nesudaro pagrindo
teisėjų kolegijai abejoti pirmosios instancijos teismo nešališkumu bei konstatuoti, kad
šiuo aspektu buvo pažeistos pareiškėjo procesinės teisės.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija nurodo, jog pareiškėjas nepateikė konkrečių argumentų, kurie leistų spręsti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas
nagrinėjamu atveju yra pagrįstas ir būtinas. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios
instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi teisėtai ir pagrįstai nusprendė netaikyti
prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliktina nepakeista.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151
straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
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n u t a r i a:
Pareiškėjo V. G. atskirąjį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 16 d. nutarties dalį, kuria
buvo atsisakyta taikyti pareiškėjo V. G. prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones,
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.9.3. Dėl išlaidų už ekspertinio tyrimo atlikimą, nesant įpareigojančios atlikti ekspertizę teismo nutarties, priteisimo
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punktą prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms. Administracinių bylų teisenos įstatymo 43–45 straipsniai
reglamentuoja ekspertams ir ekspertų organizacijoms išmokėtinų sumų paskirstymą tarp
proceso šalių ginčo bylose tais atvejais, kai teismo nutartimi yra paskiriama ekspertizė, specialistui nustatoma pateikti išvadą. Nesant teismo nutarties, įpareigojančios atlikti ekspertizę Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme, išlaidos ekspertinių žinių turinčio asmens
paslaugoms apmokėti nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnyje numatytų ekspertizės išlaidų kategoriją ir šiuo pagrindu negali būti priteisiamos.
Kita vertus, Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalis inter alia numato,
kad šalis, kurios naudai yra priimtas procesinis sprendimas, turi teisę į išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis numato, kokios išlaidos yra priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Sistemiškai
aiškinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies ir 43 straipsnio 1 dalies
nuostatas, darytina išvada, kad šis įstatymas suteikia teisę asmeniui atlyginti su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas, ir ne tik tas, kurios yra įvardintos Administracinių bylų teisenos
įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje. Išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sąrašas nėra baigtinis.
Todėl išlaidos, patirtos dėl ekspertinio tyrimo rengimo, nesant teismo nutarties skirti ekspertizę, gali būti priskirtos prie kitų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Tačiau sprendžiant
dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, turi būti įvertintos visos bylai reikšmingos aplinkybės, bylinėjimosi išlaidų būtinumas, racionalumas bei pagrįstumas rašytiniais įrodymais. Kai byloje yra pateikiami papildomi įrodymai, dėl kurių gavimo šalis patyrė išlaidas, ir sprendžiama
dėl šių išlaidų atlyginimo, turi būti įvertinamos bylos aplinkybės ir sprendžiama dėl išlaidų
būtinumo, proporcingumo, atsižvelgiama į bylos eigą, lėmusią poreikį kreiptis į atitinkamų
žinių turinčius asmenis dėl tam tikrų išvadų pateikimo atitinkamais klausimais, ar pats asmuo turėjo tam tikras žinias atitinkamu klausimu, ar protingas, rūpestingas asmuo, siekdamas įrodyti savo reikalavimų, atsikirtimų pagrįstumą būtų kreipęsis dėl papildomų įrodymų
gavimo ir panašiai. Priteisiant bylinėjimosi išlaidas, susijusias su papildomų įrodymų gavimu,
neturėtų būti vien tik atsižvelgiama į tai, ar teismas priimdamas sprendimą jais rėmėsi, kadangi Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalis numato, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Taigi tik teismas, vertindamas į bylą pateiktus
įrodymus, turi teisę nuspręsti dėl jų patikimumo bei būtinumo, ir nustatęs, kad jais grindžiami
skundo reikalavimai, remtis jais priimant sprendimą.
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Administracinė byla Nr. AS858-398/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01263-2010-8
Procesinio sprendimo kategorija 59

NUTARTIS
2012 m. birželio 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Dalios
Višinskienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos valstybės,
atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.
balandžio 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės „MK investicija“ skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, (tretieji
suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija)
dėl žalos atlyginimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „MK investicija“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB
„MK investicija“) kreipėsi į teismą skundu (I t., b. l. 1–12), prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija), 221 357,78
litų tiesioginių ir 13 050 000 litų netiesioginių nuostolių bei bylinėjimosi išlaidas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu (VI
t., b. l. 56–64) pareiškėjo skundą atmetė.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 16 d. nutartimi (VI t.,
b. 1. 113–124) pareiškėjo UAB „MK investicija“ apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimą paliko nepakeistą.
Lietuvos valstybės atstovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
prie Aplinkos ministerijos 2012 m. balandžio 24 d. pateikė teismui prašymą dėl išlaidų
priteisimo už ekspertinį tyrimą (VI t., b. 1. 126–127).
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 27 d. nutartimi (VI
t., b. l. 134–135) atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, prašymą
dėl teismo išlaidų priteisimo atmetė kaip nepagrįstą.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog atsakovas prašo iš pareiškėjo priteisti
turėtas išlaidas dėl ekspertinio tyrimo, nes L. U. atliko ekspertinį tyrimą, už kurį atsa508
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kovas sumokėjo 11 979 litų. Pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
yra pažymėjęs, jog išlaidos eksperto pagalbai apmokėti negali būti priteistos, jei teismas ekspertui nebuvo pavedęs atlikti ekspertizės, nes šios išlaidos nėra nei atstovavimo,
nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 43
straipsnyje numatytos kitos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos. Iš byloje esančio
Inspekcijos 2011 m. lapkričio 10 d. rašto Nr. (2.34)-2D-14716 matyti, kad atsakovas,
siekdamas paneigti pareiškėjo pateiktą 2011 m. spalio 21 d. ekspertinį tyrimą, atliktą
teismo ekspertės R. U., pats savo iniciatyva kreipėsi į ekspertus, prašydamas atsakyti į
klausimus, susijusius su pastato, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, statybų teisėtumu (III t., b. 1. 101). Šiuo atveju teismas nebuvo pavedęs atsakovo pasirinktam ekspertui
atlikti ekspertizės pagal ABTĮ 62 straipsnio nuostatas. Remdamasis tuo, teismas atsakovo prašymą dėl išlaidų priteisimo už ekspertinį tyrimą atmetė.
II.
Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atskiruoju skundu (VI t., b. l. 137–139) prašo
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį
ir iš pareiškėjo inspekcijos naudai priteisti su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas –
11 979 litų už ekspertizės atlikimą.
Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovui byloje buvo priimtas palankus sprendimas, todėl jis turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovas pažymi,
kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 28 d. vykusio teismo
posėdžio metu patenkino pareiškėjo prašymą ir prijungė prie bylos pareiškėjo pateiktą
2011 m. spalio 21 d. ekspertinį tyrimą, atliktą R. U. Inspekcija, siekdama paneigti minėtame dokumente nurodytas aplinkybes, kreipėsi į ekspertus, prašydama atsakyti į klausimus, susijusius su pastato (duomenys neskelbtini), Vilniuje, statybų teisėtumu. Inspekcija 2011 m. lapkričio 10 d. sudarė sutartį su L. U., sutarties priede nurodyti klausimai
patvirtina, kad sutartis buvo sudaryta siekiant atsakyti į klausimus ir patvirtinti aplinkybes, susijusias su administracinės bylos Nr. I-3444-244/2011 nagrinėjimu. L. U. atliko ekspertinį tyrimą (ekspertinio tyrimo objektas: gyvenamojo namo (7.3) (duomenys
neskelbtini), Vilniuje, statyba), kurį Inspekcija 2011 m. lapkričio 16 d. raštu Nr. (2.34)2D-15126 pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Už atliktą ekspertinį
tyrimą Inspekcija sumokėjo 11 979 litus. Pažymi, kad šios Inspekcijos išlaidos susidarė
dėl pareiškėjo kreipimosi į teismą, buvo nulemtos bylos sudėtingumo, turėtų būti pripažįstamos bylos nagrinėjimo metu patirtomis išlaidomis ir atlygintos kaip ABTĮ 43
straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytos sumos, išmokėtos ekspertams.
Pabrėžia, kad Inspekcijos prašomos atlyginti ekspertizės atlikimo išlaidos yra pagrįstos ir realiai turėtos. Tą patvirtina Inspekcijos 2012 m. balandžio 23 d. prašyme Nr.
(2.34)-2D-6044 nurodyti motyvai ir prie šio prašymo pridėti dokumentai bei tai, kad
ekspertinio tyrimo išvadomis teismai rėmėsi spręsdami teisminį ginčą. Išlaidos už ekspertizės atlikimą palyginti su pareiškėjo reikalauta suma ir bylos sudėtingumu nėra per
didelės ar neproporcingos. Nurodo, jog Inspekcija siekdama nuginčyti pareiškėjo pateiktą ekspertinį tyrimą ir žinodama privalėjo pateikti kito eksperto atliktą tyrimą. Be
to, pareiškėjo ekspertinis tyrimas atliktas asmens, atestuoto statybos srityje, o Inspekcijoje nėra valstybės tarnautojų ar darbuotojų, kurie turėtų analogiškus atestatus ir būtų
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įrašyti į teismo ekspertų sąrašus. Pareiškėjo pateikto ekspertinio tyrimo išvados paveldosaugos klausimais, t. y. klausimais, kurie neįeina į Inspekcijos kompetencijos sritį, ir
byloje esantys Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos prieštaringi
raštai bei Inspekcijos siekis pateikti objektyvią nuomonę šioje srityje lėmė Inspekcijos
kreipimąsi į statybos ir paveldosaugos srityse atestuotą ir į teismo ekspertų sąrašą įrašytą asmenį. Pažymi, kad teismai priimdami sprendimus administracinėje byloje rėmėsi
L. U. ekspertinio tyrimo išvadomis, motyvavo jomis savo sprendimus. Pabrėžia, jog Inspekcija patirtas išlaidas laiko kitomis su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis, o ne
atstovavimo išlaidomis.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Atskirasis skundas tenkintinas.
Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2012 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria teismas atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, prašymą dėl teismo išlaidų priteisimo dėl atlikto ekspertinio
tyrimo atmetė kaip nepagrįstą, teisėtumo ir pagrįstumo. Teisėjų kolegija turi įvertinti,
ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovui nepriteisė išlaidų dėl atlikto ekspertinio tyrimo.
Pirmiausiai pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, jog proceso šalis, kurios naudai
priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Ši ABTĮ norma
įtvirtina principą, kad turėtų bylinėjimosi išlaidų kompensaciją gauna teigiamo, palankaus
teismo sprendimo, t. y. laimėjusi bylą, šalis. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis nustato, kad, kai
sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį
mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su
bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo
minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Vadovaujantis ABTĮ
45 straipsnio 1 dalimi, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Be to, remiantis Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika pagal ABTĮ 44–45 straipsnių nuostatas teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu, o suinteresuota šalis
teismui turi pateikti ne tik prašymą dėl išlaidų atlyginimo, bet ir išlaidų paskaičiavimą,
ir pagrindimą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009). Taigi teismui turi būti pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad asmuo, prašantis, jog jam iš kitos šalies būtų priteistas patirtų
bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, realiai patyrė jo nurodytas išlaidas. Pažymėtina, jog teismui sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo svarbu bylinėjimosi išlaidų
būtinumas, racionalumas bei pagrįstumas rašytiniais įrodymais.
Pabrėžtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įsiteisėjusia 2012 m.
balandžio 16 d. nutartimi (VI t., b. 1. 113–124) pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir
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Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimą (VI t., b.
l. 56–64), kuriuo teismas pareiškėjo skundą dėl 221 357,78 litų tiesioginių ir 13 050 000
litų netiesioginių nuostolių bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Inspekcijos, atmetė kaip nepagrįstą, paliko nepakeistą, t. y. byloje
buvo priimtas atsakovui palankus procesinis teismo sprendimas. Dėl šios priežasties,
vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atsakovas įgijo teisę gauti iš kitos proceso šalies (pareiškėjo) savo išlaidų, patirtų nagrinėjant nurodytą administracinę
bylą, atlyginimą. Pažymėtina, kad byloje ginčas dėl to, ar galutinis procesinis teismo
sprendimas buvo priimtas atsakovo naudai nekyla, bylos dalykas – įvertinimas, ar atsakovas turi teisę į išlaidų, susijusių su atliktu ekspertiniu tyrimu, atlyginimą.
Pagal ABTĮ 43 straipsnio 1 dalies 1 punktą prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų
organizacijoms. ABTĮ 43–45 straipsniai reglamentuoja ekspertams ir ekspertų organizacijoms išmokėtinų sumų paskirstymą tarp proceso šalių ginčo bylose, tais atvejais kaip
teismo nutartimi yra paskiriama ekspertizė, specialistui nustatoma pateikti išvadą. Šiuo
atveju bylos įrodymai patvirtina, kad tarp Inspekcijos ir L. U. 2011 m. lapkričio 10 d.
buvo sudaryta ekspertinio tyrimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. (2.37)-311219 (VI t., b. l. 128–131), pagal kurią už L. U. ekspertinio tyrimo (tyrimo objektas – gyvenamojo namo (7.3) (duomenys neskelbtini), Vilniuje, statyba) atlikimą buvo sumokėta
11 979 litų (V t., b. l. 61–100, VI t., b. l. 133). Pažymėtina, kad šiuo atveju atsakovo nurodytas asmuo teismo nutartimi nebuvo įpareigotas atlikti ekspertizę ABTĮ prasme, todėl
išlaidos jo paslaugoms apmokėti nepatenka į ABTĮ 43 straipsnyje numatytų ekspertizės
išlaidų kategoriją ir šiuo pagrindu negali būti priteisiamos.
Kita vertus, ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis inter alia numato, kad šalis, kurios naudai yra
priimtas procesinis sprendimas, turi teisę į išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą. ABTĮ 43 straipsnio 1 dalis numato, kokios išlaidos yra priskiriamos prie išlaidų,
susijusių su bylos nagrinėjimu. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalies ir ABTĮ 43 straipsnio 1 dalies sisteminiu aiškinimu, darytina išvada, kad ABTĮ suteikia teisę asmeniui
atlyginti su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas ir ne tik tas, kurios yra įvardintos ABTĮ
43 straipsnio 1 dalyje. Išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sąrašas nėra baigtinis. Tačiau pažymėtina, kad sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, turi būti įvertinos
visos bylai reikšmingos aplinkybės, bylinėjimosi išlaidų būtinumas, racionalumas bei
pagrįstumas rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina, kad, kai
yra byloje pateikiami papildomi įrodymai, dėl kurių gavimo šalis patyrė išlaidų ir sprendžiant dėl šių išlaidų atlyginimo, turi būti įvertinamos bylos aplinkybės ir sprendžiama
dėl išlaidų būtinumo, proporcingumo, atsižvelgiama į bylos eigą, lėmusią poreikį kreiptis į atitinkamų žinių turinčius asmenis dėl tam tikrų išvadų pateikimo atitinkamais
klausimais, ar pats asmuo turėjo tam tikras žinias atitinkamu klausimu, ar protingas,
rūpestingas asmuo, siekdamas įrodyti savo reikalavimų, atsikirtimų pagrįstumą būtų
kreipęsis dėl papildomų įrodymų gavimo ir panašiai. Teisėjų kolegijos vertinimu, priteisiant bylinėjimosi išlaidas, susijusias su papildomų įrodymų gavimu, neturėtų būti vien
tik atsižvelgiama į tai, ar teismas priimdamas sprendimą jais rėmėsi, kadangi ABTĮ 57
straipsnio 6 dalis numato, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios.
Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu
ir objektyviu bylos aplinkybių visumos išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip
pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi tik teismas, vertindamas į bylą pateiktus
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įrodymus, turi teisę nuspręsti dėl jų patikimumo bei būtinumo, ir nustatęs, kad jais grindžiami skundo reikalavimai, remtis jais priimant sprendimą.
Teisėjų kolegijos vertinimu, išlaidos, patirtos dėl L. U. ekspertinio tyrimo rengimo
(V t., b. l. 61–100), gali būti priskirtos prie kitų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.
Tokią apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos išvadą lemia tai, kad ABTĮ 53 straipsnio 2
dalis numato, kad proceso šalys inter alia turi teisę teikti įrodymus, duoti paaiškinimus,
pateikti savo argumentus ir samprotavimus. Vilniaus apygardos administracinis teismas
2011 m. spalio 28 d. vykusio teismo posėdžio metu patenkino pareiškėjo prašymą ir
prijungė prie bylos pareiškėjo pateiktą 2011 m. spalio 21 d. ekspertinį tyrimą, atliktą R.
U. (III t., b. l. 69–96). Atsakovo teigimu, L. U. atliktas ekspertinis tyrimas buvo reikalingas
įrodinėjant skundo dalyką ir pagrindą, atsikertant į pareiškėjo pateiktame 2011 m. spalio
21 d. R. U. ekspertiniame tyrime nurodytus argumentus. Pareiškėjo pateikto ekspertinio
tyrimo išvados buvo pateiktos paveldosaugos klausimais, t. y. klausimais, kurie neįeina
į Inspekcijos kompetencijos sritį ir lėmė poreikį kreiptis į atitinkamos srities ekspertus
(VI t., b. l 137–139). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į atsakovo nurodytus argumentus, į
tai, kad atsakovas pasinaudodamas ABTĮ įtvirtinta teise teikti įrodymus byloje ir siekdamas pateikti savo nuomonę dėl R. U. 2011 m. spalio 21 d. ekspertiniame tyrime pateiktų
argumentų, pateikė L. U. atliktą ekspertinį tyrimą, kuriuo, be kita ko, pirmosios instancijos teismas 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimo motyvuojamoje dalyje rėmėsi (VI t., b.
l. 56–64), į tai, kad Inspekcijos pareigūnai neturėjo pakankamai kompetencijos pateikti
argumentų, susijusių su R. U. 2011 m. spalio 21 d. ekspertiniame tyrime nurodytais argumentais, daro išvadą, kad išlaidos, patirtos dėl L. U. ekspertinio tyrimo rengimo, gali
būti priskirtos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ir atlygintos ABTĮ 44 straipsnio 2 dalies pagrindu. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad šias
išlaidas atsakovas patyrė nepagrįstai.
Kaip minėta, proceso šaliai turi būti atlygintos tik patirtos, būtinos, proporcingos
išlaidos. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė argumentų dėl Inspekcijos prašomų priteisti 11 979 litų už L. U. ekspertinio tyrimo atlikimą,
neginčijo nurodytų išlaidų dydžio. Remdamasi tuo ir atsižvelgusi į tai, kad nurodytos
išlaidos buvo realiai patirtos (VI t., b. l. 133), nesant įrodymų, leidžiančių daryti pagrįstą
išvadą, jog šios išlaidos yra neproporcingai didelės, teisėjų kolegija nurodo, kad šios
išlaidos priteistinos iš pareiškėjo.
Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nors administracinėje byloje atsakovu yra
Lietuvos valstybė, atstovaujama Inspekcijos, tačiau teisme procesinis Lietuvos valstybės
atstovas buvo Inspekcija, kuri atstovaudama Lietuvos valstybei teikė įrodymus, būtent
ji kaip sutarties šalis sudarė 2011 m. lapkričio 10 d. ekspertinio tyrimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (2.37)-S11-219 (VI t., b. l. 128–132) ir už suteiktas paslaugas
– L. U. ekspertinį tyrimą – apmokėjo iš savo sąskaitos (VI t., b. l. 133), vadovaudamasi
operatyvumo, efektyvumo principais, siekiant išvengti galimų teisinių ginčų dėl lėšų
paskirstymo, nurodo iš pareiškėjo priteisti Inspekcijos naudai 11 979 litų už L. U. ekspertinio tyrimo atlikimą.
Remdamasi nurodytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė teismo išlaidų, patirtų dėl L. U. ekspertinio tyrimo rengimo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra keistina, nurodant, kad
Inspekcijos naudai iš pareiškėjo priteistina 11 979 litų teismo išlaidų.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44
straipsnio 1 dalimi, 151 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atskirąjį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos naudai iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „MK investicija“ priteisti 11
979 (vienuolika tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt devynis) litus teismo išlaidų
atlyginimo.
Nutartis neskundžiama.
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Atstovavimas administraciniuose teismuose: Vokietijos patirtis
Aktualūs Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimai, vis labiau deformalizuojantys atstovavimo teisinius santykius civiliniame procese1, teisiniame diskurse kelia klausimus, susijusius su poreikiu ir galimybėmis toliau liberalizuoti inter alia
padaryti lankstesnį, prie modernios visuomenės interesų ir lūkesčių labiau pritaikytą
administracinį procesą2. Siekiant praplėsti teisinių diskusijų, susijusių su atstovavimo
teisinių santykių administraciniame procese reguliavimo tobulinimu, ribas ir pripažįstant lyginamosios teisėtyros reikšmę kiekvienos valstybės teisės sistemos tobulinimui,
šiame straipsnyje pateikiama glausta atstovavimo, kaip administracinio proceso instituto, reguliavimo ir teisminės praktikos apžvalga Vokietijos Federacinės Respublikos
administraciniame procese, tai yra valstybės, turinčios vieną iš gerai išplėtotų administracinio proceso doktrinų, patirtis.
Prieš pereinant prie detalesnės apžvalgos, atkreiptinas dėmesys, kad skirtingai nei
Lietuvoje, Vokietijoje ginčus viešosios teisės srityje sprendžia trijų kategorijų specializuoti teismai: 1) administraciniai teismai, 2) finansų teismai ir 3) socialiniai teismai3.
Atsižvelgiant į tai, išskiriama administracinių, socialinių bei finansų bylų teisena. Atitinkamai, teismo procesą inter alia atstovavimo institutą iš esmės reglamentuoja trys
teisės aktai: Administracinių bylų teisenos kodeksas4 (toliau – ir ABTK) (vok. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Finansų bylų teisenos kodeksas5 (vok. Finanzgerichtsordnung (FGO) ir Socialinių bylų teisenos įstatymas6 (vok. Sozialgerichtsgesetz (SGG)). Tais
1
2
3
4
5
6
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Pvz, žr., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 59 straipsnio pakeitimus, padarytus 2011 m.
birželio 21 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI1480 (Valstybės žinios, 2011, Nr. 85-4126).
Administracinis procesas šiame straipsnyje suvokiamas kaip procesas administraciniuose teismuose.
Šiuo aspektu žr. Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinio įstatymo (vok. Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland) (toliau – ir Vokietijos Konstitucija) 95 straipsnį. [Žiūrėta 2012-07-01].
Prieiga per internetą: < http://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html >.
[Žiūrėta
2012-07-01]. Prieiga
per
internetą:
<http://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/
BJNR000170960.html>.
[Žiūrėta 2012-07-01]. Prieiga per internetą: < http://www.gesetze-im-internet.de/fgo/BJNR014770965.
html >.
[Žiūrėta 2012-07-01]. Prieiga per internetą: < http://www.gesetze-im-internet.de/sgg/BJNR012390953.
html >.
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atvejais, kai aktualūs klausimai minėtuose įstatymuose nesureglamentuoti, yra taikomas
Civilinio proceso kodeksas (toliau – ir CPK)7 (vok. Zivilprozeßordnung) arba Teismų
sandaros įstatymas8 (vok. Gerichtsverfassungsgesetz)9. Šiame kontekste pažymėtina, kad
administracinių, socialinių ir finansų bylų teiseną reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintos teisinės nuostatos, susijusios su atstovavimo teisiniais santykiais teismo
procese, iš esmės identiškos. Įvertinus tai, kas paminėta, bei atsižvelgus į šio straipsnio
objektą, toliau atstovavimo institutas apžvelgiamas pasirinkus tik vieną iš minėtų teisminių procesų, tai yra procesą administraciniuose teismuose. Analizė parengta remiantis
tokiais altiniais, kaip ABTK, CPK, ABTK ir CPK komentarais10,11,12, taip pat Vokietijos
Federacinio Konstitucinio Teismo (vok. Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bei Federacinio administracinio teismo (vok. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) praktika.
1. Atstovai Vokietijos administraciniuose teismuose
Asmens teisė turėti atstovą kildinama iš Vokietijos Konstitucijos, inter alia joje įtvirtinto teisinės valstybės principo, teisės į teisingą teismą, teisės būti išklausytam (103 str.
2 d.) bei teisės į veiksmingą teisminę gynybą (19 str. 4 d.).13,14 Kaip jau minėta, šią teisę
administraciniame procese detalizuoja, tai yra atstovavimo teisinių santykių administraciniame procese teisinius pagrindus iš principo išdėsto ABTK bei CPK teisinės nuostatos. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, Vokietijos administraciniame procese galima
išskirti kelių rūšių atstovus, tai yra atstovus pagal įstatymą (vok. gesetzliche Vertreter)
ir atstovus pagal įgaliojimus (vok. Bevollmächtigten). Teisę atstovauti proceso dalyvio
interesams šie atstovai įgyja skirtingais pagrindais, taip pat skiriasi atstovavimo teisinių
santykių įforminimas bei atstovų turimų įgaliojimų apimtis, kadangi vienu atveju jų
veikimo ribas apibrėžia įstatymas, o kitu – įgaliojimas.
Atstovai pagal įstatymą, skirtingai nei procesiniai (pagal įgaliojimą), teisę atstovauti
įgauna ne laisva atstovaujamojo valia, o įstatymų pagrindu. Taigi atstovavimo teisinių
7
8
9
10
11
12
13
14

[Žiūrėta 2012-07-01]. Prieiga per internetą: < http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ >.
[Žiūrėta 2012-07-01]. Prieiga per internetą: <http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/BJNR005130950.
html>.
Pagal ABTK 173 paragrafą, jei ABTK procesinis klausimas nesureglamentuotas ir jei nėra esminių
abiejų procesų skirtumų, atitinkamai taikomas Teismų sandaros įstatymas ir Civilinio proceso
kodeksas.
Beck‘scher Online-Kommentar VwGO. Herausgegeben von RA Dr. Herbert Posser und Prof. Dr.
Heinrich Amadeus Wolff. Verlag C.H. Beck München, 2012. [Žiūrėta 2012-07-01]. Prieiga internetu: <
www.beck-online.de >.
Verwaltungsgerichtsordnung Kommentar. Herausgegeben von Prof. Dr. Friedrich Schoch, Prof. Dr.
Eberhard Schmidt-Aßmann, Prof. Dr. Rainer Pietzner. 2011. [Žiūrėta 2012-07-01]. Prieiga internetu: <
www.beck-online.de >.
Beck’scher Online-Kommentar ZPO. Herausgegeben von Dr. Volkert Vorwerk und Dr. Christian Wolf.
Verlag C.H. Beck München, 2012. [Žiūrėta 2012-07-01]. Prieiga internetu: < www.beck-online.de >.
Šiuo aspektu žr. pvz., BVerfGE 38, 105.
Pastebėtina, kad Vokietijos Konstitucijoje teisė į teisinę pagalbą expressis verbis neminima, tuo
tarpu kai kurių Vokietijos Federacinės Respublikos federacinių žemių konstitucijose ši teisė
numatoma eksplicitiškai. Pavyzdžiui, Tiuringijos konstitucijos 88 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog
kiekvienas asmuo turi teisę būti išklausytas teisme. Teisė į gynybą negali būti apribota. Kiekvienas
gali pasinaudoti teisine pagalba. [Žiūrėta 2012-08-01]. Prieiga per internetą: <http://www.thverfgh.
thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/F6A7AF01618CE6BFC12572D5002372DA/$File/Verfassung%20
des%20Freistaats%20Th%C3%BCringen.pdf?OpenElement>.
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santykių atsiradimas pagal įstatymą nepriklauso nuo šalių valios, jį lemia imperatyvios
įstatymo normos.
Visų pirma, įstatyminiai atstovai administraciniame procese veikia tuomet, kai nustatoma, jog proceso dalyvis yra procesiškai neveiksnus (vok. prozessunfähig). Procesinis
veiksnumas – tai galėjimas procesą vesti pačiam ar per įgaliotą asmenį, taip pat pačiam
ar per įgaliotą asmenį būti procese atsakovu ar trečiuoju asmeniu15. Administraciniame
procese, kaip ir civiliniame, procesinis veiksnumas iš principo grindžiamas veiksnumo
pagal civilinę teisę kategorija (ABTK 62 par. 1 d. 1 p.), taigi iš esmės visi 18 metų sulaukę
fiziniai asmenys (Civilinio kodekso16 2 par.) yra procesiškai veiksnūs. Administraciniame procese procesiškai veiksniais taip pat laikomi pagal civilinę teisę ribotai veiksnūs
asmenys, kai jų veiksnumas, vadovaujantis civilinės arba viešosios teisės normomis, pripažįstamas konkrečiame procese (ABTK 62 par. 1 d. 2 p.) (pvz., procesiškai veiksniu
pripažįstamas nepilnametis su karine tarnyba ar vairuotojo pažymėjimo išdavimu susijusiuose ginčuose17). Procesiškai neveiksnaus asmens procesiniai veiksmai negalioja.
Už tokį asmenį tuomet veikia inter alia procesą veda jo įstatyminis atstovas. Įstatyminis
atstovas ir jo įgaliojimo apimtis nustatoma pagal materialinę teisę, pavyzdžiui, Civilinio
kodekso 1629 paragrafo 1 dalies 2 sakinys įtvirtina, jog nepilnametis yra atstovaujamas
abiejų tėvų bendrai.
Įstatymas taip pat nustato ir asociacijų (vok. Vereinigungen) bei institucijų (vok.
Behörden) atstovus. Pagal ABTK 62 paragrafo 3 dalį, asociacijoms ir institucijoms atstovauja jų įstatyminiai atstovai bei vadovaujantys organai. Viešųjų juridinių asmenų
įstatyminius atstovus apibrėžia įstatymas, įstatai arba administraciniai potvarkiai. Atsižvelgiant į tai, pavyzdžiui, Vokietijos Federacinę Respubliką administraciniame procese
atstovauja kompetentingas Federacijos ministras, o butų savininkų bendriją – šios bendrijos administratorius18.
Nors administracinis teismas ir neprivalo kiekvieno proceso metu procesiškai neveiksniam asmeniui garantuoti atstovavimą, vis dėlto, esant ypatingoms aplinkybėms19,
pagal CPK 57 paragrafą20, teismo kolegijos pirmininkas procesiškai neveiksniam proceso dalyviui, neturinčiam įstatyminio atstovo, gali paskirti ypatingą atstovą (vok. Prozesspfleger). Ši norma taikoma ir juridiniams asmenims21.
Vadovaujantis ABTK 35, 37, 63 paragrafų nuostatomis, administraciniame procese
taip pat gali dalyvauti viešojo intereso atstovai. Jiems priskiriami: pirma, Federacijos
interesų atstovas Federaciniame administraciniame teisme (vok. Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht) ir, antra, viešojo intereso atstovai (vok. Vertreter des öffentlichen Interesses) aukštesniuosiuose administraciniuose teismuose (vok.
Oberverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtshof) ir administraciniuose teismuose (vok.
Verwaltungsgericht). Į administracinį procesą šie atstovai įstoja vienašališku pareiški15 Cit. op. 10.
16 Bürgerliches Gesetzbuch. [Žiūrėta 2012-07-01]. Prieiga per internetą: < http://www.gesetze-im-internet.
de/bgb/ >.
17 Cit. op. 10.
18 Ibid.
19 Ypatingos aplinkybės egzistuoja tuomet, jei nepaskyrus ypatingo atstovo, būtų užkirstas kelias ar
iškiltų didelė grėsmė asmens teisių įgyvendinimui. Šiuo aspektu, tai yra skirti ar neskirti ypatingą
atstovą, turima teismo diskrecija gali būti tikrinama tik ribota apimtimi. Plačiau žr. Cit. op. 12.
20 Pagal 62 paragrafo 4 dalį, administraciniame procese galioja CPK 53-58 paragrafų nuostatos.
21 Cit. op. 12.
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mu. Toks pareiškimas gali būti išreiškiamas bet kurioje proceso stadijoje. Federacijos
interesų atstovas, kurio pirmtakas veikia nuo 1953 metų, gali dalyvauti bei išreikšti savo
poziciją tik procese, vykstančiame Federaciniame administraciniame teisme. Tokiam
atstovui Vyriausybės nurodymai, priešingai nei ieškovo, atsakovo ar trečiųjų suinteresuotų asmenų pozicijos, yra privalomi. Federacijos interesų atstovo tikslas – ginti viešąjį
interesą ir tokiu būdu prisidėti prie teisės įgyvendinimo. Pagal savo kompetenciją jis turi
prisidėti prie teisės taikymo, pateikdamas teisinę ir faktinę medžiagą, susijusią su visuomenę paliečiančiais bylos aspektais. Federacijos interesų atstovas procese dalyvauja tuomet, kai jo paties vertinimu šis dalyvavimas yra būtinas arba kai tai nurodo Vyriausybė.
Be to, jis gali įgalioti kitą asmenį atstovauti jam procese. Tiek Federacijos interesų atstovas, tiek jo įgaliotas asmuo turi atitikti teisėjui keliamus kvalifikacinius reikalavimus22.
Dalyvavimo procese atveju savo poziciją šis atstovas išreiškia raštu, taip pat ją pateikia
žodinio nagrinėjimo metu. Pozicija turi būti pateikiama laiku, kad į ją galėtų atsižvelgti
tiek kiti dalyviai, tiek teismas. Federacijos interesų atstovas gali pateikti skundą dėl teismo sprendimo pripažinimo negaliojančiu ar restitucijos (ABTK 153 par. 2 d.)23.
Kadangi viešojo intereso atstovų aukštesniuosiuose administraciniuose teismuose
ir administraciniuose teismuose įsteigimas nėra privalomas, jie šiuo metu funkcionuoja
tik trijose Vokietijos Federacinės Respublikos federacinėse žemėse (vok. Bayern, Rheinland-Pfalz ir Thüringen). Šių žemių vyriausybės nustato viešojo intereso atstovų veikimo
apimtį. Apskritai, šioje srityje federacinės žemės turi didelę veikimo laisvę (pavyzdžiui,
viešojo intereso atstovo funkcijas jos gali suteikti konkrečiam tarnautojui, atliekančiam ir kitas funkcijas, arba gali įsteigti atskirą savarankišką, tačiau nenuolatinę įstaigą
aukštesniajame administraciniame teisme). Minėto viešojo intereso atstovo funkcijos iš
principo atitinka Federacijos interesų atstovo funkcijas. Be to, jei viešojo intereso atstovas dalyvauja procese, norint atsiimti apeliacinį skundą, yra būtinas jo sutikimas (ABTK
126 par. 1 d.). Viešojo intereso atstovai žemėse, priešingai nei Federacijos interesų atstovas, taip pat gali būti federacinių žemių ir jų institucijų atstovais (ABTK 36 par. 1 d.).
Pažymėtina, kad tuo pačiu metu viešojo intereso atstovas žemėse negali atlikti abiejų
funkcijų – tiek viešojo intereso gynimo, tiek federacinės žemės interesų atstovavimo24.
Administraciniame procese proceso šalys taip pat turi teisę, o teisės aktuose nurodytais atvejais – pareigą būti atstovaujami procesinio atstovo, tai yra atstovo pagal
įgaliojimą. Tokie atstovai pasirenkami laisva proceso dalyvio valia. Laisva šalių valia pasirinkti atstovai (vok. gewillkürte Vertreter) yra procesiniai atstovai ABTK 67 paragrafo
prasme. Taigi įstatyminiai atstovai į šio paragrafo taikymo apimtį nepatenka.
Pastebėtina, kad ABTK 67 paragrafas buvo iš esmės pakeistas (pakeitimai įsigaliojo
2008 m. liepos 1 d.)25. Šių pakeitimų tikslas – kiek galima labiau suvienodinti teisminius
22 Jiems neatitinkant šių reikalavimų, jų atlikti procesiniai veiksmai būtų negaliojantys, o su procesu
susiję pareiškimai, taip pat skundai – nepriimtini. Tačiau tai nebūtų absoliutus revizijos pagrindas.
Plačiau dėl šių teisėjui keliamų kvalifikacinių reikalavimų žr. Deutsches Richtergesetz. [Žiūrėta 2012-0708]. Prieiga per internetą: < http://www.gesetze-im-internet.de/drig/ >; taip pat kitoje apžvalgos dalyje.
23 Plačiau žr. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 35 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) –
Dienstanweisung für den Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht. [Žiūrėta 201207-05]. Prieiga per internetą: < http://www.vertreter-des-bundesinteresses.de/SharedDocs/Downloads/
VBI/dienstanweisung.pdf?__blob=publicationFile >.
24 Plačiau žr. Cit. op. 10.
25 Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts. BGBl I, 2840. 13 straipsnis. [Žiūrėta 2012-0801]. Prieiga per internetą: < http://www.gesmat.bundesgerichtshof.de/gesetzesmaterialien/16_wp/
rechtsberatung/bgbl107s2840.pdf >.
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procesus privatinės ir viešosios teisės srityse, kartu garantuojant paprastą ir vieningą teisės
taikymą visuose procesuose. Vis dėlto atstovavimo teisiniai santykiai teisminiame procese
nebuvo liberalizuoti analogišku mastu kaip ikiteisminiame procese. Įstatymų leidėjas laikėsi pozicijos, jog didesnius reikalavimus, keliamus teisminiame procese, pagrindžia bei jų
reikalauja būtent žinios, reikalingos siekiant tinkamai vesti procesą, bei teismo apsauga. Be
kita ko, tai atitinka ir teisinę padėtį kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse26.
Vadovaujantis naująja ABTK 67 paragrafo 1 dalies redakcija, proceso šalis gali vesti
bylą pati (vok. Grundsatz der Selbstvertretung) arba turėti atstovą. Tačiau ši taisyklė taikoma tik administraciniuose teismuose. Tuo tarpu aukštesniuosiuose administraciniuose teismuose ir Federaciniame administraciniame teisme atstovavimas yra privalomas.
Pažymėtina, kad administraciniame procese negalioja taisyklė, pagal kurią atstovavimo
privalomumą nulemtų ginčo vertė27.
Bylos šaliai nusprendus turėti procesinį atstovą, jo pasirinkimą riboja ABTK 67 paragrafo 2 dalis, įtvirtinanti baigtinį procesiniais atstovais administraciniuose teismuose galinčių būti asmenų skaičių. Tokio sąrašo įvedimas buvo vienas esminių nuo 2008 m. liepos
1 d. įsigaliojusių pakeitimų, kadangi iki tol procesiniu atstovu administraciniame teisme
galėjo būti kiekvienas atstovauti įgaliotas ir gebantis tinkamai išsireikšti asmuo28.
Pagal naujosios redakcijos ABTK 67 paragrafo 2 dalį, atstovais gali būti advokatai29,
taip pat valstybinės ar kitos valstybės pripažintos aukštosios mokyklos (ES narės, Europos Ekonominės Erdvės (EEE) narės ar Šveicarijos)30 teisės dėstytojai31, atitinkantys
teisėjams keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
Be anksčiau nurodytų asmenų atstovais administraciniame teisme gali būti tik
ABTK 67 paragrafo 2 dalies 1-7 punktuose nurodyti asmenys. Kaip ir bendrosios kompetencijos teismuose, procesiniais atstovais gali būti, pirma, proceso šalies ar vienos iš
su ja susijusios įmonės (Akcijų įstatymo 15 par.) darbuotojai32; be to, institucijos, viešieji
26
27
28
29

Cit. op. 10.
Ibid.
Ibid.
Vadovaujantis Federacinio advokatūros įstatymo (vok. Bundesrechtsanwaltsordnung) 4 paragrafu,
advokatu gali būti tik asmuo, įgijęs teisėjui keliamus kvalifikacinius reikalavimus pagal Vokietijos
teisėjų įstatymą arba atitinkantis reikalavimus pagal Europos advokatų veiklos Vokietijoje įstatymą,
arba išlaikęs kvalifikacinį egzaminą pagal šį įstatymą. Prieiga per internetą: < http://www.gesetzeim-internet.de/brao/__4.html >. Vadovaujantis Europos advokatų veiklos Vokietijoje įstatymu (vok.
Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland), advokatai, įsisteigę kitoje Europos
Sąjungos, Sutarties dėl Europos Ekonominės Erdvės narėje ar Šveicarijoje, šiame įstatyme nustatytomis
sąlygomis gali teikti tarpvalstybines paslaugas (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 str. prasme)
užsiimdami advokato veikla Vokietijoje. Prieiga per internetą: < http://www.gesetze-im-internet.de/
eurag/index.html >.
30 Išplečiant teisės dėstytojų kategoriją, įgyvendinama 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje.
31 Šios teisinės nuostatos prasme į „aukštosios mokyklos“ kategoriją patenka tiek universitetai, tiek
specializuotos aukštosios mokyklos ir kitos valstybinės švietimo įstaigos, teisės aktų prilygintos
valstybinei aukštajai mokyklai. „Teisės dėstytojo“ kategorijos turinį vysto teismų praktika, pagal kurią
į ją, pavyzdžiui, patenka ir privatūs docentai (vok. Privatdozenten) ar asistuojantys profesoriai (vok.
Assistenzprofessoren), tačiau nepatenka moksliniai darbuotojai (vok. wissenschaftliche Assistenten).
„Asmenys, atitinkantys teisėjams keliamus kvalifikacinius reikalavimus“ suvokiami kaip asmenys,
atitinkantys Vokietijos teisėjų įstatymo keliamus reikalavimus (5 paragrafo 1 dalis), tai yra išlaikę
pirmąjį ir antrąjį valstybinį teisės egzaminą arba atitinkantys Vokietijos teisėjų įstatymo 7 paragrafo
kriterijus, tai yra esantys universiteto profesoriais.
32 Į šią kategoriją patenka tiek privatinių, tiek viešųjų teisinių santykių pagrindu dirbantys asmenys.
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juridiniai asmenys (įskaitant jiems numatytų funkcijų vykdymui sukurti asmenų susivienijimai) gali būti atstovaujami ir kitų institucijų, viešųjų juridinių asmenų (įskaitant
jiems numatytų funkcijų vykdymui sukurtų asmenų susivienijimų) darbuotojų33; antra,
pilnamečiai šeimos nariai, asmenys, atitinkantys teisėjams keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir procesiniai bendrininkai (kaip jie suprantami pagal CPK 59, 60 par.), jei šie
asmenys atstovauja neatlygintinai34. ABTK 67 paragrafo 2 dalies 3-6 punkte numatyti
procesiniai atstovai yra specifiniai, atitinkantys būtent administracinio proceso ypatumus, jais turi teisę būti, pirma, mokesčių konsultantai, auditoriai, kiti asmenys ir asociacijos, nurodyti Mokesčių konsultavimo įstatymo konkrečiose nuostatose35; antra, žemės
ūkio asociacijos (organizacijos, susivienijimai)36, trečia, profesinės sąjungos, darbdavių
susivienijimai, įskaitant ir jų junginius37, ketvirta, asociacijos, kurių įstatuose numatytos
užduotys iš esmės apima viešojo intereso gynimą, turto gavėjo konsultavimą ir atstovavimą pagal žalos atlyginimo teisę arba neįgalaus asmens konsultavimą ir atstovavimą, ir
kurios, atsižvelgiant į jų bei jų narių veiklos pobūdį bei apimtį, gali garantuoti tinkamą
procesinį atstovavimą klausimuose, susijusiuose su karo aukomis bei sunkiai neįgalių
asmenų teisėmis, įskaitant ir su tuo susijusius kitus klausimus. Be to, pagal ABTK 67
paragrafo 2 dalies 7 punktą, procesiniais atstovais gali būti juridinis asmuo, kurio dalis
priklauso vienai iš organizacijų, numatytų 5 ir 6 punktuose, jei šis juridinis asmuo pagal
įstatus išimtinai užsiima teisinių konsultacijų teikimu, procesiniu organizacijų, jų narių
ar kitų panašaus pobūdžio junginių ar šių narių atstovavimu ir kai organizacijos yra
atsakingos už šį atstovą.
Taigi naujoji ABTK 67 straipsnio redakcija (2 dalies 3 sakinys) aiškiai įtvirtino, jog
procesiniais atstovais turi teisę būti ir juridiniai asmenys bei asmenų susivienijimai. Šie
atstovai gali veikti per savo organus ir įgaliotą atstovą. Kaip matyti, procese administraciniame teisme minėtiems asmenims iš principo nekeliami jokie teisinės kvalifikacijos
reikalavimai.
Atkreiptinas dėmesys, kad teisėjai negali būti atstovais tame teisme, kuriam jie priklauso, o visuomeniniais pagrindais veikiantys teisėjai negali būti atstovais tos kolegijos, kuriai jie priklauso, procesuose (išskyrus, kai jie yra proceso dalyvio darbuotojai)
(ABTK 67 par. 5 d.). Tokiu būdu atskiriamos teisėjo funkcijos ir procesinis atstovavimas.
Šis apribojimas įvestas, derinant teisminių procesų nuostatas ir siekiant iš anksto užkirsti kelią interesų konfliktui38.
Pastebėtina, kad administracinis teismas nėra įpareigotas pareiškėjui proceso metu
33 Pastebėtina, kad tokiems darbuotojams administraciniame procese keliami žemesni reikalavimai nei
civiliniame procese, tai yra jiems nebūtina atitikti teisėjams keliamus reikalavimus. Palyginimui žr.
ABTK 67 par. 2 d. 1 p. ir CPK 78 par. 2 d.
34 Sąvoka „neatlygintinai“ šiame kontekste aiškintina siaurai ir autonomiškai. Atstovavimas laikomas
neatlygintinu tuomet, jei atstovavimo paslaugų teikimas šalies ir atstovo suderinta valia nėra
priklausomas nuo tam tikro atpildo (ne tik pinigų, bet ir turto). Laikoma, kad paslaugos teikiamos
atlygintinai ir tuomet, kai atstovavimo paslaugos teikiamos kartu su kitomis paslaugomis,
nepriklausomai nuo to, ar atlygis yra sutartas būtent už procesinį atstovavimą.
35 Pastebėtina, kad jiems yra suteikta teisė atstovauti tik bylose, susijusiose su mokesčių klausimais, pvz.,
su muitais ir kt. mokesčiais, indėliais, rinkliavomis ar kitais specialiaisiais mokesčiais.
36 Pažymėtina, kad jos gali būti tik savo narių atstovu.
37 Pastebėtina, kad jos turi teisę atstovauti tik ginčuose, susijusiuose su jų įstatuose numatytomis
funkcijomis. Atkreiptinas dėmesys, kad vėlgi faktiniams atstovams nekeliami konkretūs teisinės
kvalifikacijos reikalavimai.
38 Cit. op. 10.
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nurodyti jo teisę pasinaudoti advokato pagalba ar teisę pateikti prašymą dėl teisinės pagalbos. Pareiškėjo teisė proceso metu turėti įgaliotinį bus pažeista tik tuomet, jei teismas
trukdys pasinaudoti advokato pagalba. Tokiu atveju, be kita ko, turi būti išpildyta sąlyga,
jog pareiškėjas teismui aiškiai išreiškė negalintis tinkamai vesti proceso be advokato
pagalbos39.
Kaip jau nurodyta anksčiau, vadovaujantis bendra taisykle, proceso dalyviai administraciniame teisme neprivalo turėti procesinio atstovo, kitaip tariant, asmenys bylas
administraciniame teisme gali vesti patys. Tačiau ši taisyklė, galiojanti tiek bylą nagrinėjant žodžiu, tiek raštu, yra taikoma pirmosios instancijos administraciniuose teismuose.
Toks administracinio proceso supaprastinimas teisės doktrinoje iš esmės grindžiamas
proceso „kainos“ minimizavimu, kadangi nesant procesinio atstovo procesinių išlaidų
rizika yra maža – net teismui priėmus sprendimą šalies nenaudai, šiai šaliai neatsiranda
išlaidų kvalifikuotiems teisininkams, advokatams40.
Tuo tarpu tiek aukštesniajame administraciniame teisme, tiek Federaciniame administraciniame teisme keliami aukštesni atstovavimo reikalavimai. ABTK 67 paragrafo 4
dalis šių teismų procesuose įtvirtina privalomą atstovavimą (vok. Vertretungszwang) (išskyrus ginčuose dėl teisinės pagalbos (vok. Prozessenkostenhilfeverfahren)). Privalomas
atstovavimas buvo įvestas 1996 m. lapkričio 1 d. Šeštuoju ABTK ir kitų įstatymų pakeitimo įstatymu (vok. Sechstes Gesetz zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung und
anderer Gesetze). Taigi proceso dalyviui, pateikiant skundą dėl apeliacinės instancijos
administracinio teismo sprendimo, kuriame nurodoma, kad jis neskundžiamas aukščiausios instancijos teismui41, ar pateikiant prašymą pratęsti apeliacijos pagrindimo terminą42, privaloma turėti tinkamą procesinį atstovą. Pastebėtina, kad ši griežta taisyklė,
be kita ko, taikoma ir tuose procesuose, kurie tik pradedami aukštesniuosiuose administraciniuose teismuose ar Federaciniame administraciniame teisme, pavyzdžiui, pagal
Įstatymo dėl finansų rinką stabilizuojančio fondo įsteigimo (vok. Gesetz zur Errichtung
eines Finanzmarktstabilisierungsfonds) 16 straipsnį43. Kaip nurodoma teisės doktrinoje,
ja siekiama tvarkingo, koncentruoto, paprastesnio ir greitesnio proceso, geresnės proceso dalyvių interesų gynybos. Šis tikslas pasiekiamas tik tuomet, kai procesinis atstovas
pats faktiškai parengia teisinę poziciją ir ją pateikia teismui. Todėl, vadovaujantis teismų
praktika, pareiga turėti tinkamą atstovą aukštesnės pakopos administraciniuose teismuose yra pažeidžiama ir tuomet, kai pateikiama ne tinkamo procesinio atstovo faktiškai parengta teisinė pozicija, o ieškovo faktiškai surašytas skundas, kurį advokatas tik
pasirašė. Pasak teismo, iš ABTK įtvirtintos pareigos Federaciniame administraciniame
teisme turėti advokatą išplaukia, jog vien advokato parašo ar atspaudo nepakanka –
ABTK reikalauja, kad pareiškėjas būtų atstovaujamas advokato ar teisės dėstytojo. Tokiu
būdu turi būti užtikrinta, kad Federacinį administracinį teismą pasiektų tik advokato
patikrinta ginčo medžiaga. Skundo argumentai turi būti parengti advokato 44.
Nors privalomo atstovavimo įvedimas apriboja asmens teisę bylą vesti pačiam,
taip pat lemia finansinę naštą, Vokietijos Konstitucinis Teismas, vertindamas privalomo atstovavimo atitiktį Vokietijos Konstitucijai, konstitucinio pažeidimo nenustatė.
39
40
41
42
43
44
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Žr., pvz., BVerwG, 27.06.2007, 3B130.06.
Cit. op.10, 11.
Žr., pvz., BVerwG, 13.05.2008, 9B19.08; BVerwG, 19.4.2012, 8B5.12.
Žr., pvz., BVerwG, 19.10.2009, 2B51.09.
Žr., pvz., BVerwG, 27.6.2011, 8A1.10.
Žr., pvz., VGH Baden-Württemberg, 30.6.2010, 12 S 1184/10; BVerwG, 16.12.1996, 4B218.96.
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Jis pažymėjo, kad Vokietijos Konstitucijos 19 straipsnio 4 dalis teisę į teisminę gynybą garantuoja tik laikantis galiojančios procesinės tvarkos; taigi teisė kreiptis į teismus
yra priklausoma nuo konkrečių sąlygų, prie kurių priskirtinos ir teisinės nuostatos dėl
tinkamo atstovavimo. Pasak Vokietijos Konstitucinio Teismo, prieštaravimas Vokietijos
Konstitucijai galimas tik tuomet, jei teisė kreiptis į teismą būtų apsunkinta neprotingai
bei nebepateisinamai. Tačiau taip nėra, nustačius pareigą reviziją45 vykdančiame teisme
būti atstovaujamam advokato ar teisės dėstytojo. Ši pareiga atitinka ypatingą revizijos
reikšmę, kuri apsiriboja teisinių klausimų analize. Tokiu būdu garantuojamas tvarkingas revizijos proceso vedimas ir asmens teisinė apsauga. Privalomas atstovavimas taip
pat nepažeidžia teisės būti išklausytam teisme, įtvirtintos Vokietijos Konstitucijos 103
straipsnio 1 dalies. Atstovavimo pareiga yra prasminga, ji tarnauja tinkamai proceso dalyvių teisių gynybai. Pareiškėjo teisė vesti bylą pačiam taip pat nekyla iš Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalies c punkto46.
Pastebėtina, kad tuo atveju, kai įstatymų leidėjas yra nustatęs pareigą turėti procesinį atstovą, tačiau proceso šalis neranda reikalavimus atitinkančio procesinio atstovo,
o teisminė gynyba ar teisinis persekiojimas nėra beprasmis, gali būti taikomas CPK 78b
paragrafas. Jis numato, kad šalies prašymu advokatas (vok. Notanwalt) jai gali būti paskirtas teismo sprendimu. Teismo atsisakymas skirti advokatą gali būti skundžiamas.
Vadovaujantis ABTK 67 paragrafo 4 dalimi, aukštesniuosiuose administraciniuose
teismuose ir Federaciniame administraciniame teisme procesiniais atstovais gali būti tik
ABTK 67 straipsnio 2 dalies 1 sakinyje nurodyti asmenys, tai yra, pirma, advokatai arba,
antra, valstybinės ar kitos valstybės pripažintos aukštosios mokyklos (ES narės, Europos
Ekonominės Erdvės (EEE) narės ar Šveicarijos) teisės dėstytojai, atitinkantys teisėjams keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Tačiau ši taisyklė turi išimčių. Visų pirma ji netaikoma
institucijoms ir viešiesiems juridiniams asmenims. ABTK numato, jog minėti subjektai
tiek Federaciniame administraciniame teisme, tiek aukštesniuosiuose administraciniuose
teismuose gali būti atstovaujami jų darbuotojų, atitinkančių teisėjams keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Be to, aukštesniuosiuose administraciniuose teismuose atstovais taip
pat gali būti ABTK 67 paragrafo 2 dalies 3-7 punktuose nurodyti asmenys ir organizacijos.
Federaciniame administraciniame teisme atstovu taip pat gali būti profesinės sąjungos ir
darbdavių susivienijimai (įskaitant jų junginius) (ABTK 67 par. 2 d. 5 p.), vis dėlto jie turi
veikti per asmenį, atitinkantį teisėjui keliamus reikalavimus.
Siekdamas užtikrinti teisminių procesų suvienodinimą, įstatymų leidėjas nustatė, kad
advokatai, teisės dėstytojai, auditoriai, mokesčių konsultantai turi teisę procesą vesti patys
– tai išimtis iš bendros privalomo atstovavimo taisyklės (ABTK 67 par. 4 d. 8 sak.).
ABTK 67a paragrafas taip pat numato bendro atstovo (vok. gemeinsamer Bevollmächtigter) dalyvavimą administraciniame procese. Taip siekiama palengvinti masinius
procesus, kuriuose veikia daug proceso šalių. Susidarius situacijai, kai daugiau nei dvidešimt asmenų (ieškovų, atsakovų, trečiųjų asmenų) procese dalyvauja dėl analogiško
intereso ir neturi procesinio atstovo47, teismas neskundžiamu nutarimu gali imperatyviai numatyti terminą, per kurį turi būti pasirinktas bendras atstovas, jei priešingu
45 Revizijos proceso metu yra tikrinamas apeliacinės instancijos teismo sprendimų teisėtumas.
46 Žr., pvz., BVerwG, 25.07.1996, 5B201.95.
47 Taigi į šį skaičių neįtraukiamos proceso šalys, turinčios procesinius atstovus. Taip pat pastebėtina,
kad pirminėje šio paragrafo redakcijoje buvo reikalaujamas 50 asmenų skaičius, tik vėliau jis buvo
sumažintas iki 20.
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atveju nebus užtikrintas tvarkingas ginčo nagrinėjimas. Šiems proceso dalyviams neįvykdžius minėto nutarimo, teismas turi galimybę, priimdamas neskundžiamą nutarimą,
atstovu paskirti konkretų advokatą. Paskyrus bendrą atstovą, proceso dalyviai procesinius veiksmus gali atlikti tik per jį. ABTK 67a paragrafo 2 dalis numato, jog tiek atstovaujamieji, tiek bendras atstovas raštu gali atsisakyti atstovavimo teisinių santykių.
Bendras atstovas tai gali padaryti tik visų atstovaujamųjų atžvilgiu. Atstovavimo teisinių
santykių atsisakant atstovaujamajam, šie pasibaigs tik tuomet, jei tuo pat metu teismui
bus nurodytas kitas procesinis atstovas.
Vis dėlto, kaip pažymi teisės doktrina, praktikoje ši norma netapo itin aktuali, kadangi masiniai procesai pirmąja instancija nagrinėjami aukštesniuosiuose administraciniuose teismuose arba Federaciniame administraciniame teisme, kuriuose numatytas
privalomas atstovavimas48.
2. Įgaliojimo pateikimas teismui, jo trūkumai ir pabaiga
ABTK 67 paragrafą išdėsčius nauja redakcija, taip pat pasikeitė teisinės nuostatos,
susijusios su įgaliojimo pateikimu teismui ir įgaliojimo trūkumais. Tokiu būdu, siekiant
užtikrinti vieningą teisės taikymą, buvo suvienodintas teisminių procesų reguliavimas.
Įgaliojimo (vok. Vollmacht) pateikimas teismui yra atstovo procesinių veiksmų galiojimo sąlyga. ABTK 67 paragrafo 6 dalies 1 sakinys, kaip ir CPK 80 paragrafo 1 sakinys, įtvirtina, jog įgaliojimas turi būti pateikiamas raštu. Siekiant išvengti nepagrįstų
formalumų, įgaliojimo išdavimas taip pat gali būti įrodomas jo išdavimą patvirtinus
teisminio nagrinėjimo metu49. Įstatymas įgaliojimui įtvirtina privalomą formą – jis turi
būti rašytinis (Civilinio kodekso 126 par. 1, 3 ir 4 d.). Taip pat galimas rašytinės formos
pakeitimas elektronine (Civilinio kodekso 126a par.), tačiau tokiu atveju vėliau būtina
pateikti originalų įgaliojimo egzempliorių. Kaip bebūtų, vien fotokopijos ar faksu atsiųsto įgaliojimo nepakanka, iš principo turi būti pateikiami originalūs dokumentai50.
Teismų praktika numato, jog įgaliojimas galioja tik tada, kai jis yra pasirašytas proceso
šalies arba jos įstatyminio atstovo – nurodomas vardas, pavardė ir asmeninis parašas51.
Neįskaitomai pasirašytas vardas ar pavardė neatitinka tinkamam parašui keliamų reikalavimų52.
Kadangi įgaliojimo suteikimas yra procesinis veiksmas, jį suteikiantis asmuo įgaliojimo suteikimo metu turi būti procesiškai veiksnus. Vėlesnis proceso dalyvio procesinio
veiksnumo netekimas neturi įtakos įgaliojimo veikimui. Įgaliojimas galioja nepriklausomai nuo to, ar procesinis veiksnumas prarandamas po ar prieš skundo pateikimą
teismui53.
Jei įgaliojimas teismui nėra pateikiamas iš karto, teismas vis dėlto tokiam atstovui
gali iš anksto leisti veikti procese atstovaujamojo vardu (CPK 89 par. 1 d.). Tuomet
teismas įgaliojimo pateikimui nustato papildomą terminą (ABTK 67 par. 6 d. 2 sak.).
Pavyzdžiui, jei atstovas paduoda skundą, tačiau kartu nepateikia įgaliojimo, teismas jam
48
49
50
51
52
53
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gali nustatyti papildomą terminą, per kurį šis turi pateikti įgaliojimą. Jį pateikus, visi
iki tol atstovo be įgaliojimo atlikti procesiniai veiksmai yra pripažįstami. Vadovaujantis
teismų praktika, papildomo termino įgaliojimui pateikti nustatymas priskirtinas teismo
diskrecijai, atsižvelgiant į tai, ar įmanoma įgaliojimo trūkumus pašalinti. Pagal teismų
jurisprudenciją, nustačius per trumpą terminą ir teismui vengiant jį pratęsti, gali būti
konstatuotas teisės būti išklausytam pažeidimas (Vokietijos Konstitucijos 103 str.)54. Pastebėtina, kad teismui nepateikus reikalavimus atitinkančio įgaliojimo, proceso išlaidos
tenka tam asmeniui, kuris sukėlė nereikalingas procesines išlaidas (dažniausiai atstovui). Vis dėlto išlaidos gali tekti ir atstovaujamajam, jei šis faktiškai buvo apmokestintų
procesinių veiksmų iniciatorius55.
Įgaliojimo apimtį ir turinį reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 81-83 paragrafai. Procesinis įgaliojimas suteikia teisę atlikti visus veiksmus, kuriais siekiama spręsti,
skatinti ar užbaigti ginčą. Jis apima procesą visose instancijose, įskaitant taikos sutarties sudarymą, reikalavimo atsisakymą ar pripažinimą, proceso atnaujinimą, įgaliojimus
pradėti ir tęsti procesą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir kita. Į procesinio įgaliojimo
apimtį patenka vykdymo procesas bei procesas dėl išlaidų nustatymo. Taigi visa apimantis įgaliojimas (vok. allumfassende Prozessvollmacht) suteikia įgaliotiniam teisę veikti visuose procesuose ir gretutinėse procedūrose (vok. Nebenverfahren)56. Vis dėlto pagal
CPK 83 paragrafo 2 dalį, tais atvejais, kai teisės aktai nenumato pareigos turėti procesinį
atstovą, atstovas gali būti įgaliotas atlikti tik tam tikrus veiksmus, tai yra įgaliojimas
gali būti išduodamas atskiriems procesiniams veiksmams. Tokie įgaliojimai turi būti
nedviprasmiškai išreikšti teismui ir kitiems proceso dalyviams. Ši sąlyga įvykdoma, juos
(įgaliojimus) raštu išdėstant įgaliojimo dokumente arba vėlesniame rašytiniame pareiškime. Tuo atveju, kai teisės aktai numato privalomą atstovavimą, o įgaliojimas suteikia
teisę atlikti tik tam tikrus procesinius veiksmus, teisės atstovauti apribojimai priešingai
proceso šaliai ir teismui bus reikšmingi tik tiek, kiek bus susiję su taikos sutarties sudarymu, reikalavimo atsisakymu ar reikalavimo pripažinimu (CPK 83 par. 1 d.).
Paskyrus kelis įgaliotinius, šie turi teisę proceso dalyviui atstovauti tiek kartu, tiek
atskirai. Kitaip nustatanti įgaliojimo nuostata kitai ginčo šaliai jokios teisinės reikšmės
neturi (CPK 84 str.).
Tam, kad įgaliojimas galiotų, jame būtina nurodyti šiuos elementus: įgaliojantį asmenį (įgaliojimo davėją) – įgaliotoją, įgaliotąjį asmenį – įgaliotinį, taip pat įgaliojimo dalyką
ir jo taikymo sritį – bylos pavadinimą, kitą proceso šalį, tam tikrais atvejais administracinį
aktą, taip pat, jei reikia, teisminę instanciją. Proceso įvardijimas, kuriam įgaliojimas yra
suteikiamas, įgaliojimo dokumente nėra būtinas, jis gali matytis lydraštyje57.
Pareiškimai dėl įgaliojimų trūkumų (įgaliojimas apskritai nebuvo išduotas, įgaliojimas pasibaigęs, netinkama įgaliojimo apimtis ir pan.), gali būti pateikiami kiekvienoje
proceso stadijoje. Tokių pareiškimų forma laisva. Teismas ex officio bet kurioje proceso
54 Ibid.
55 Šiuo aspektu žr., pvz., BVerwG, 29.11.2010, 6B59.10. Šioje byloje Federacinis administracinis teismas
konstatavo, jog padarius išvadą, kad buvo vengiama išduoti įgaliojimą, už proceso išlaidas yra
atsakingas tas asmuo, kuris sukėlė tokių išlaidų atsiradimą. Jei proceso šalis, siekdama pateikti
skundą, prašė paskirti jam advokatą, ir toks advokatas, nepaisant to, kad proceso šalis nepagrįstai
vengia jam išduoti įgaliojimą, paduoda tokį skundą, siekdamas nepraleisti skundo padavimo termino,
pripažįstama, kad teismo išlaidų atsiradimą sukėlė būtent proceso šalis.
56 Plačiau žr., Cit. op. 10, 11.
57 Ibid.
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stadijoje turi atsižvelgti į įgaliojimo trūkumus, išimtis numatyta tik tuomet, kai procesinis atstovas yra advokatas (ABTK 67 par. 6 d. 3 ir 4 sak.). Kitaip tariant, teismas nuo
pareigos ex officio atsižvelgti į įgaliojimo trūkumus atleidžiamas tuomet, kai procesinis
atstovas yra advokatas. Tokiu atveju teismas į įgaliojimo trūkumus gali atsižvelgti tik
tuomet, kai jais remiasi priešinga proceso šalis. Proceso šaliai remiantis tokia aplinkybe
vienoje instancijoje, tai nebebūtina daryti kitoje instancijoje pakartotinai58. Kaip bebūtų,
net tuomet, kai bylą veda advokatas, teismas ex officio gali atsižvelgti į įgaliojimo trūkumus, jei abejones dėl įgaliojimo trūkumų sąlygoja ypatingos aplinkybės. Pavyzdžiui,
jei abejones sukelia tai, kaip advokatas veda procesą ir paaiškėja, jog įgaliojimas nebuvo
pateiktas ankstesniuose procesuose59. Taigi esant pagrįstoms abejonėms, gali būti pareikalauta pateikti pakartotinį įgaliojimą. Toks laikinas atstovas, iki kol bus pateiktas
įgaliojimas, turi visas įgaliotinio procesines teises ir pareigas. Jis gali atsiimti apeliacinį
skundą ar prašymą, paaiškinti bylos esmę, tačiau tik tuomet, jei nėra kito tinkamo atstovo. Jeigu pareiškėjo (apelianto) atstovo įgaliojimas nėra pateikiamas vėliau, teismas
atstovui be įgaliojimo neleidžia veikti procese. Toks sprendimas įforminamas priimant
atskirą sprendimą arba (pagrindiniame) sprendime dėl bylos esmės. Neįgalioto atstovo
pateiktas skundas, atitinkamai apeliacinis skundas, teismo procesiniu sprendimu yra atmetamas. Jeigu apeliacinėje instancijoje įgaliojimas nėra pateikiamas ir teismas nustato,
jog ir praėjusiose instancijose įgaliojimas nebuvo pateiktas, tačiau dėl bylos dalyko buvo
iš esmės pasisakyta, teismas gali ne tik atmesti apeliacinį skundą, bet ir tuo pačiu metu
panaikinti priimtus ankstesnius sprendimus60.
Teismą tinkamai informavus apie procesinio atstovo paskyrimą, visi dokumentai,
pranešimai siunčiami tik šiam atstovui (ABTK 67 par. 6 d. 5 sak.). Iki pranešimo apie
procesinio atstovo paskyrimą teismo išsiųsti pranešimai atstovaujamajam lieka galioti.
Tačiau išsiųsti po to – nebegalioja. Pavyzdžiui, žodinio nagrinėjimo metu teismui priėmus sprendimą, nors šaukimas į teismą buvo pristatytas ne atstovui, o atstovaujamajam,
kuris nepasirodė teismo posėdyje, gali būti konstatuotas teisės būti išklausytam teisme
(Vokietijos Konstitucijos 103 str. 1 d.) pažeidimas. Be to, teismui įpareigojus proceso
dalyvį dalyvauti administraciniame procese asmeniškai, šaukimas turi būti siunčiamas
tiek proceso dalyviui, tiek jo atstovui. Teismo pareiga, kylanti iš ABTK 67 paragrafo 6
dalies 5 sakinio nuostatos pasibaigia tuomet, kai pasibaigia įgaliojimas61.
Įgaliojimo pabaiga sietina su galutine proceso pabaiga, o įgaliojimą išdavus konkrečiam procesiniam veiksmui – šio veiksmo atlikimu. Įgaliojimas gali pasibaigti dar prieš
galutinę proceso pabaigą. Taip atsitinka tuomet, kai atstovaujamasis arba atstovas praneša apie atstovavimo teisinių santykių pabaigą. Procese, kuriame procesinis atstovavimas nėra privalomas, toks pranešimas apie atstovavimo teisinių santykių pabaigą teisinę
galią įgyja tuomet, kai apie atšaukimą pranešama teismui. Procese, kuriame procesinis
atstovavimas yra privalomas, vien pranešimo nepakanka. Privalomo atstovavimo atveju pranešimas apie įgaliojimo pabaigą teisinį poveikį įgyja tik tuomet, jeigu procesinis
atstovas yra pakeičiamas kitu, turinčiu teisę atstovauti, įgaliotiniu (CPK 87 par. 1 d.).
Jei įgaliojimas pasibaigia atstovo iniciatyva, vadovaujantis CPK 87 paragrafo 2 dalimi,
jis turi už atstovaujamąjį veikti tol, kol atstovaujamasis kitu būdu pasirūpins savo teisių
58
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gynyba. Atstovavimo teisiniai santykiai taip pat gali pasibaigti, atstovaujamajam vienašališkai atšaukus įgaliojimą, kai jis mano, jog yra pažeisti tarpusavio pasitikėjimo santykiai. Tokiu atveju proceso dalyvis pagrįstu prašymu gali prašyti atidėti arba atnaujinti
bylos nagrinėjimą, kad būtų užtikrinta jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Atšaukimo
atveju taip pat taikoma CPK 87 paragrafo 1 dalis. Procesinis įgaliojimas gali pasibaigti
dėl atstovo mirties arba šiam netekus galėjimo atstovauti, pavyzdžiui, tapus procesiškai
neveiksniu ar panaikinus advokato licenciją62. Be kita ko, tai sąlygoja proceso sustabdymą (CPK 244 par.). Tuo tarpu, kai miršta įgaliojimo davėjas ar kai pasikeičia jo procesinis veiksnumas arba įstatyminis atstovas, įgaliojimas nepasibaigia (ABTK 86 par. 1
d.). Tokiu atveju procesiniai veiksmai ir pareiškimai, kuriuos atliko ar dar atliks atstovas
atstovaujamojo vardu, galioja. ABTK numato, kad kai po proceso atidėjimo į jį įstoja
mirusio proceso dalyvio teisių perėmėjai, atstovas turi pateikti jų suteiktą įgaliojimą.
Be to, įgaliojimas pasibaigia ir tuomet, kai jo davėjui pradedama bankroto procedūra
(Bankroto įstatymo (vok. Insolvenzordnung63), 17 par.). Teismas taip pat turi teisę priimti sprendimą, kuriuo nusprendžiama neleisti konkrečiam procesiniam atstovui veikti
procese, jei jis negali tinkamai paaiškinti faktinių ir ginčo aplinkybių (ABTK 67 par. 3
d.). Toks teismo sprendimas gali būti apskųstas, tačiau skundo padavimas nesustabdo
administracinio proceso (ABTK 149 str.)64.
Baigiamosios pastabos
Kaip matyti iš to, kas paminėta pirmiau, Vokietijos apeliacinės ir aukštesnės instancijos administraciniuose teismuose pareiškėjų atstovavimas pagal pavedimą (įgaliojimą) yra privalomas, be to, yra ribojamas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą,
ratas. Ši nuostata siejama ne tik su poreikiu užtikrinti tvarkingą ir koncentruotą procesą, bet ir su būtinybe garantuoti veiksmingą bei kokybišką pareiškėjo teisių apsaugą
ir gynybą – kvalifikuotas atstovas gali geriausiai apginti atstovaujamojo interesus. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar itin liberalios atstovavimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisyklės, kai atstovu pagal pavedimą šiame teisme iš esmės gali
būti bet kuris veiksnus asmuo, t. y. net neturintis teisinio ar kito išsilavinimo, išties yra
pagrįstos ir atitinkančios pareiškėjų interesus. Diskutuotina, ar toks atstovas visais atvejais atlieka pagrindinę procesinio atstovo funkciją – būti savo kliento ir teismo pagalbininku sprendžiant konkretų ginčą aukščiausios instancijos administraciniame teisme.
Juolab kad Lietuvos civiliniame procese griežtesni atstovavimo reikalavimai taikomi
jau beveik dešimt metų ir, atrodo, jie tikrai pasiteisino. Dar keisčiau atrodo situacija, kai
advokato padėjėjas pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą atstovauti Vyriausiajame administraciniame teisme apskritai negali, nors bet kuris kitas veiksnus asmuo
paprastai tokią teisę turi.

62 Cit. op. 12.
63 [Žiūrėta 2012-08-03]. Prieiga per internetą: <http://www.gesetze-im-internet.de/inso/BJNR286600994.
html>.
64 Cit. op. 60.
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Pagrindiniai teisės į laisvus rinkimus principai bei apribojimai
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje
Kaip teisingai 1991 m. pastebėjo Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius Javier
Pèrez de Cuèllar, rinkimai patys savaime dar nereiškia demokratinės valstybės1. Kokią
rinkimų sistemą politinė valdžia bepasirinktų, demokratinėje valstybėje ji turi užtikrinti, kad rinkimai būtų laisvi ir sąžiningi, kad visi turi turėti lygius šansus ir vienodą starto
poziciją. Kartu turi būti užtikrintas procedūrinis teisingumas, t. y. taisyklės, pagal kurias
vyksta rinkimai, turi būti aiškios ir nustatytos iš anksto.
Pagal tarptautinius standartus vykstantys rinkimai yra neatsiejami nuo žmogaus
teisių ir teisės viršenybės užtikrinimo, todėl rinkimų teisės administracinės teisinės kontrolės sistemos branduolys turi būti žmogaus teisių ir laisvių apsauga.
Lietuvoje teisės į laisvus rinkimus taikymo principus, nagrinėdamas bylas dėl Konstitucijoje įtvirtintos teisės į laisvus rinkimus pažeidimų, nuolat aiškina ir taiko Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas. Valstybei atkūrus nepriklausomybę bei prisijungus
prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir
Konvencija),2 joje įtvirtintos teisės normos tapo sudedamąja Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalimi bei, kaip savo praktikoje yra pripažinęs ir Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas (toliau – ir LVAT)3, gali būti taikomos tiesiogiai. Be to, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) įtvirtintą Lietuvos
žmonių teisę į laisvus rinkimus, privalu vadovautis ne tik Konvencijos nuostatomis,
bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) jurisprudencija, aiškinančia
ir plėtojančia teisės į laisvus rinkimus koncepciją. Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas (toliau – ir KT) savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, kaip teisės aiškinimo šaltinis, yra svarbi ir Lietuvos
teisės aiškinimui bei taikymui4.
Todėl moksliniu požiūriu įdomu ir naudinga patyrinėti bei palyginti, kaip pagrindiniai teisės į laisvus rinkimus principai bei apribojimai yra suprantami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje.
1
2
3
4
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JTO Generalinio Sekretoriaus pranešimas. A/46/609/Corr.1, 76 par.
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Valstybės Žinios, 2000, Nr. 963016.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A63-2220/2011.
Žr. pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas, 2002 m. spalio 23
d. nutarimas.
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1. Pagrindiniai teisės į laisvus rinkimus principai
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo, kurį
Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 d. įstatymu, 3 straipsnyje „Teisė
į laisvus rinkimus“ nustatyta: „Aukštosios Susitariančios Šalys įsipareigoja pagrįstais terminais organizuoti laisvus rinkimus, slaptai balsuojant, sudarydamos tokias sąlygas, kurios garantuotų žmonių nuomonės išraiškos laisvę renkant įstatymų leidybos institucijas“.
1.1. Rinkimų sąžiningumas
Rinkimų proceso sąžiningumo svarbą savo praktikoje yra ne kartą pabrėžęs EŽTT.
Sąžiningumas, pasak teismo, užtikrina stabilumą ir visuomenės pasitikėjimą5. Atlikus
EŽTT ir LVAT praktikos analizę teisės į laisvus rinkimus bylose, paminėtinos esminės
rinkimų procedūrų sritys, kuriose keliami itin aukšti sąžiningumo standartai.
Rinkėjų sąrašų sudarymas
Pirmiausia, kaip yra pažymėjęs EŽTT, valstybėms kyla pareiga sukurti sąžiningą ir
tinkamą asmenų, turinčių balsavimų teisę, registracijos sistemą bei užtikrinti rinkimų
komisijų efektyvumą6. Tinkamas rinkėjų sąrašų tvarkymas yra laisvų ir sąžiningų rinkimų išankstinė sąlyga ir prielaida. Pažymėtina, kad, mūsų nuomone, rinkimų teisės normos, susijusios su rinkėjo įrašymu į rinkėjų sąrašus, neturi būti keičiamos labai dažnai
ir ypač rinkimų išvakarėse. Priešingu atveju valstybė rizikuotų susilpninti visuomenės
pasitikėjimą laisvų rinkimų garantijų veiksmingumu.
Vieningas teisės aktų taikymas
LVAT yra nurodęs, kad rinkimai visoje Lietuvos Respublikoje turi vykti pagal tas
pačias teisės aktų nustatytas taisykles. Nustatęs, kad mandatai vienoje rinkimų apygardoje turi būti paskirstyti eliminuojant Konstitucijai prieštaraujančias Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo normas7, teismas konstatavo, kad rinkimai vienoje rinkimų
5
6
7

Žr., pvz., Yumak ir Sadak prieš Turkiją [DK], Nr. 10226/03, ECHR 2008-II, 112 par., Mathieu-Mohin ir
Clerfayt, Nr. 9267/81, 54 par.
Gruzijos darbo partija prieš Gruziją, Nr. 9103/04, ECHR 2008-II.
Atkreiptinas dėmesys, kad EŽTK garantuoja rinkimus tik į įstatymų leidybos institucijas. Vietos
savivaldos institucijos paprastai neturi įstatymų leidžiamosios valdžios galių, todėl EŽTK
praktikoje nurodoma, kad Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnyje įtvirtinta teisė į laisvus
rinkimus netaikoma rinkimams į vietos savivaldos institucijas (žr. pvz., Cherepkov prieš Rusiją,
Nr. 51501/99, ECHR 2000-II). Tačiau pažymėtina, jog Konstitucijos 119 straipsnyje įtvirtinta
nuostata, kad „Savivaldybių tarybų nariais <...> renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti
nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise,
slaptu balsavimu“. Ši norma praktiškai identiška Konstitucijos 55 straipsnyje įtvirtintai Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų tvarkai. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybių tarybų rinkimuose turiu būti
vadovaujamasi tais pačiais pagrindiniais principais ir garantijomis kaip ir Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimuose, sprendžiant ginčus dėl vietos savivaldos tarybų rinkimų EŽTT jurisprudencija gali būti
taikoma mutatis mutandis.
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apygardoje būtų įvykę pagal skirtingas taisykles nei kitose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, dėl ko kiltų reali grėsmė vietos savivaldos sistemos stabilumui, iškiltų sunkiai
arba iš viso neįveikiama rezultatų kitose savivaldybėse ir jose dirbančių savivaldybių
tarybų legitimumo teisinė problema, kiltų klausimas dėl visų tais metais Lietuvoje įvykusių savivaldybių tarybų rinkimų teisėtumo8. Tokia situacija, pasak LVAT, prieštarautų
rinkimų sąžiningumo, lygybės bei visuotinumo principams.
Rinkimų stebėtojai
Rinkimų sąžiningumui užtikrinti rinkimų stebėtojams turi būti garantuojama teisė
laisvai stebėti rinkimų procedūras tiek vykstant pačiam balsavimo procesui, tiek prieš
ir po balsavimo. LVAT savo praktikoje yra akcentavęs rinkimų stebėtojų teisių, kurias
inter alia sudaro galimybė reikšti pastabas ir pretenzijas dėl rinkimų įstatymų pažeidimo, raštu pareikšti protestą, susipažinti ir daryti įrašus balsų skaičiavimo protokoluose
(Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 79 str.), svarbą. Tačiau teismas taip pat yra pažymėjęs, kad rinkimų stebėtojai šiomis savo teisėmis turi naudotis sąžiningai, pvz., nagrinėjamoje byloje nustatęs, kad pareiškėjai į teismą kreipėsi tuomet, kai buvo patvirtinti
galutiniai rinkimų rezultatai, LVAT konstatavo, jog į teismą pareiškėjai kreipėsi ne dėl
konkrečių Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir VRK) atlikto balsų perskaičiavimo metu pastebėtų pažeidimų, o iš esmės nesutikdami su jiems nepalankiais galutiniais
rinkimų rezultatais bei siekdami pakartotinio jų peržiūrėjimo. Teismas pažymėjo, kad
tai vertintina kaip nesąžiningas pareiškėjų elgesys9.
Balsų perskaičiavimas, rinkimų sistemos keitimas
Pasak EŽTT, rinkimų rezultatų peržiūrėjimo mechanizmas privalo būti sąžiningas
ir nesavavališkas10. EŽTT atkreipė dėmesį, kad žmonėms laisvai ir demokratiškai išreiškus savo valią, joks vėlesnis rinkimų sistemos organizavimo pakeitimas negali paneigti
įvykusio žmonių pasirinkimo, nebent yra neginčijamų duomenų, kad gali būti pažeista
demokratinė tvarka11.
Šiai nuostatai pritariama ir LVAT praktikoje: teismas yra pažymėjęs, kad VRK teisė
perskaičiuoti vienos konkrečios savivaldybės rinkimų komisijos pateiktus rinkimų biuletenius negali būti suprantama kaip neišsemiama, t. y. taikoma neribotai, bet kiek kartų. Teismas konstatavo, kad negalima tokia situacija, kuomet VRK, vieną kartą atlikusi
konkrečios rinkimų apygardos (ar tam tikros apylinkės) rinkėjų balsų perskaičiavimą,
būtų pakartotinai įpareigota perskaičiuoti rinkėjų balsus toje pačioje apygardoje (apylinkėje). Toks įpareigojimas, pasak teisėjų kolegijos, nepasiektų Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 81 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teisės norma keliamų tikslų – užtikrinti
rinkimų rezultatų teisėtumą12.
8

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. R556-29/2011.
9 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 15 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. R146-54/2011.
10 Paschalidis, Koutmeridis ir Zaharakis prieš Graikiją, Nr. 27863/05, 28422/05 ir 28028/05, ECHR 2008-I.
11 Lykourezos prieš Graikiją, Nr. 33554/03, ECHR 2006-II.
12 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 15 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. R146-54/2011.
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1.2. Visuotiniai ir lygūs rinkimai
Konstitucijoje įtvirtintas visuotinės ir lygios rinkimų teisės principas neretai tinkamai gali būti užtikrinamas tik bendradarbiaujant administracines bylas rinkimų teisės srityje nagrinėjančiam LVAT ir KT, t.y. kai LVAT, suabejojęs, ar tam tikras teisinis
reguliavimas nepažeidžia visuotinės ir lygios rinkimų teisės principo, kreipiasi dėl šių
teisės normų konstitucingumo patikros į KT. Pavyzdžiui, nagrinėdamas administracinę
bylą dėl teisės dalyvauti kandidatu rinkimuose į Europos Parlamentą, LVAT, be kita ko,
nurodė, kad Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 36 straipsnio 1 dalis, kurioje numatyta, kad kandidatus į Europos Parlamento narius turi teisę kelti išimtinai tik partijos,
reiškia, kad visi piliečiai, kurie nėra politinių partijų nariai ar nėra susisaistę su jomis
artimais ryšiais, neturi teisės kelti savo kandidatus daugiamandatėje rinkimų į Europos
Parlamentą apygardoje. Todėl, teismo nuomone, yra pagrindo manyti, kad toks teisinis
reglamentavimas pažeidžia lygybės ir visuotinumo principus bei Konvencijos Pirmojo
protokolo 3 straipsnyje įtvirtintą teisę į laisvus rinkimus. Byla buvo sustabdyta ir kreiptasi į KT13. Konstituciniam Teismui išnagrinėjus LVAT kreipimąsi, buvo pripažinta, kad
minėtos nuostatos prieštarauja Konstitucijos 34 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam
teisinės valstybės principui14. Toks aiškinimas, mūsų nuomone, laikytinas pažangiu ir
vertintinas itin palankiai Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnio kontekste.
Kalbant apie pasyviąją rinkimų teisę, pažymėtina, kad visiems kandidatams, t. y.
fiziniams asmenims, politinėms partijos ir organizacijoms, turi būti sudarytos sąlygos
dalyvauti rinkimuose lygiomis teisėmis. Kandidatai ir politinės partijos turėtų turėti vienodą prieigą prie žiniasklaidos, o valstybinės žiniasklaidos priemonės turėtų garantuoti
pakankamą ir subalansuotą informaciją, kuri leistų rinkėjams priimti gerai motyvuotą
pasirinkimą15. Rinkimų kampanijų finansavimo nuostatai neturėtų teikti pirmenybės
arba diskriminuoti16. Atsižvelgiant į rinkimų procedūrų terminus, kandidatai ir rinkėjai
turėtų turėti galimybę į greitą ir veiksmingą pažeistų teisių gynimą, įskaitant nepriklausomą teismų sistemą17.
Atkreiptinas dėmesys, jog Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnio nuostatos
iš esmės neužkerta kelio valstybėms Konvencijos dalyvėms įstatymuose įtvirtintomis
priemonėmis nustatyti tokią politiką, kad tam tikra asmenų kategorija ar grupė būtų
traktuojama skirtingai, palyginti su kitomis, tačiau tik jei visos įstatyme nustatytos
grupės ar kategorijos teisių varžymas būtų pateisinamas Konvencijos požiūriu18. Pasak
EŽTT, tokie ribojimai turi būti proporcingi siekiamam teisėtam tikslui bei taikomi nesavavališkai19. Tokiu būdu, viena vertus, EŽTT iš esmės patvirtino valstybių diskrecijos
13 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. R146-02/2009.
14 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas.
15 Partijos ,,Jaunie Demokrati“ ir,,Musu Zeme“ prieš Latviją, Nr. 10547/07 ir 34049/07, ECHR 2007.
16 Baskų nacionalinė partija prieš Prancūziją, Nr. 71251/01, ECHR 2007-II.
17 European Commission for democracy through law (Venice Commission). Report on the compatibility
of remote voting and electronic voting with the standarts of the council of Europe. CDL-AD(2004)012,
2004.
18 Aziz prieš Kiprą, Nr. 69949/01, ECHR 2004-V, par. 28.
19 Žr., pvz., Ždanoka prieš Latviją, Nr. 58278/00, ECHR 2006-IV, Yumak ir Sadak prieš Turkiją, Nr.
10226/03, ECHR 2008-II ir kt.
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laisvę taikyti tam tikrus diskriminacinius apribojimus teisei į laisvus rinkimus, siekiant
atitinkamai valstybei istoriškai ar socialiai svarbių tikslų, tačiau, kita vertus, suteikė valstybei galimybę įsiterpti į visuotinių ir lygių rinkimų principo taikymo sferą.
Svarbu pažymėti, jog pagal EŽTT praktiką Konvencijos Pirmojo protokolo 3
straipsnis neįpareigoja valstybių, Konvencijos dalyvių, sudaryti sąlygas balsuoti rinkėjams, esantiems užsienyje. Tačiau EŽTT atkreipė dėmesį, kad tokio balsavimo poreikis
šiuolaikinėse visuomenėse didėja20. Lietuvos teisinėje sistemoje sudaroma pažangi galimybė piliečiams, esantiems kitose valstybėse, dalyvauti rinkimuose ir būti įtrauktiems į
rinkėjų sąrašus bei balsuoti užsienyje arba iš anksto (žr., pvz., Seimo rinkimų įstatymo
33 str. 1 d., 671 str. 2 d.).
1.3. Nuomonės išraiškos laisvės užtikrinimas
Valstybės pasirinkta rinkimų sistema turi garantuoti visų asmenų, ketinančių balsuoti bei atitinkančių šalies reikalavimus dalyvauti rinkimuose, nuomonės išraiškos
laisvę21. Iš esmės nuomonės išraiškos laisvė reiškia, kad rinkimai negali būti vykdomi
naudojant spaudimą ar kitokią prievartos formą, bei kad balsavimo metu rinkėjas neturėtų būti skatinamas balsuoti už vieną partiją labiau nei už kitą, t. y. turi būti užtikrinamas asmeninis rinkėjo pasirinkimas, o realiam rinkėjų balsavimo pasirinkimui
negali būti daroma jokia įtaka iš šalies, inter alia pateikiant netikslią, neišsamią ar net
melagingą informaciją apie kandidatus22. Vartodamas terminą „rinkėjų pasirinkimas“,
EŽTT pabrėžia, jog įvairios politinės partijos, atstovaujančios visuomenėje vyraujančioms nuomonėms, turi turėti realią galimybę pateikti savo kandidatus rinkimuose,23
kadangi politinės partijos, atspindėdamos visuomenės nuomonę ir poziciją tam tikrais
socialinio gyvenimo klausimais bei suteikdamos asmenims galimybę rinktis, yra neatskiriama demokratinės visuomenės dalis24.
LVAT, nenukrypdamas nuo EŽTT praktikos, yra pažymėjęs, kad pagal Konstituciją
yra galimi tik tokie rinkimai, kai dėl mandato varžomasi laisvai ir sąžiningai, kai rinkėjai turi teisę ir realią galimybę pasirinkti iš kelių kandidatų, kai balsavimo metu jie gali
laisvai ir nekontroliuojami pareikšti savo valią25. Teismas taip pat yra akcentavęs, kad
rinkėjų nuomonės išraiškos laisvės užtikrinimui svarbu tai, kad rinkėjai, įgyvendindami
savo aktyviąją rinkimų teisę, disponuotų visa reikšminga informacija apie kandidatus
(pvz., apie jų teistumą), kuri gali nulemti jų valią rinkimuose26. Pagal Konstituciją jokiais
motyvais negali būti pateisinamas rinkėjų balsų tiesioginis ar netiesioginis pirkimas,
taip pat tokia rinkimų kampanijos praktika, kai rinkėjai yra dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinami dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir / arba balsuoti už arba prieš
vieną ar kitą kandidatą. Tai tolygu rinkėjų papirkinėjimui, reiškiančiam, kad iš Lietuvos
20 Sitaropoulos ir kiti prieš Graikiją, Nr. 42202/07, ECHR 2010, 41 par.
21 Žr., pvz., Matthews prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 24833/94, ECHR 1999-II; Yumak ir Sadak prieš Turkiją
[DK], Nr. 10226/03, ECHR 2008-II.
22 Krasnov ir Skuratov prieš.Rusiją, Nr. 17864/04; 21396/04, ECHR 2007.
23 Komisijos sprendimas byloje X. prieš Islandiją, Nr. 8941/80, 1981, DR 27, p. 156.
24 Turkijos jungtinė komunistų partija ir kiti prieš Turkiją, Nr. 19392/92, ECHR 1998-I.
25 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. R556-29/2011.
26 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 27 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. R415-31/2007.
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Respublikos piliečių atimama teisė laisvai, patiems pareikšti savo tikrąją valią Seimo
rinkimuose27.
Dėl šios priežasties norėtume pastebėti, jog viešų politinių debatų organizavimas,
taip pat politinių partijų programų ar kitokios politinės informacijos viešas skelbimas,
nepažeidžiant politinių partijų ir kitų politinės kampanijos dalyvių teisių bei jų nediskriminuojant, yra viena esminių laisvų rinkimų prielaidų.
2. Teisės į laisvus rinkimus apribojimai
Teisė balsuoti ir teisė iškelti savo kandidatūrą rinkimuose nėra absoliučios teisės,
joms gali būti taikomi apribojimai, siekiant teisėtų ir pagrįstų tikslų28. Iš EŽTT praktikos matyti, kad valstybėms Konvencijos dalyvėms organizuojant rinkimus iš tikrųjų
turėtų būti suteikta tiek diskrecijos laisvės, kiek pasirinktoje sistemoje nustatomos sąlygos, garantuojančios „žmonių nuomonės išraiškos laisvę renkant įstatymų leidybos
institucijas“29.
Pirmojo protokolo 3 straipsnyje, skirtingai nei kitose Konvencijos nuostatose, konkrečiai nenurodomas baigtinis sąrašas tikslų, kurių siekiant gali būti nustatomi apribojimai, taikytini šiame Konvencijos straipsnyje įtvirtintoms rinkimų teisėms, tačiau tokių
apribojimų taikymas teisei į laisvus rinkimus turi atitikti teisės viršenybės principą ir
neprieštarauti Konvencijose įtvirtintiems tikslams. Nagrinėdamas bylas dėl galimo Pirmojo protokolo 3 straipsnio pažeidimo, EŽTT dažniausiai įvertina šiuos aspektus: 1)
ribojimų proporcingumą; 2) ribojimų savavališkumą; 3) ar apribojimu žmonių nuomonės išraiškos laisvė buvo varžoma taip, kad buvo iš esmės pakenkta jos esmei; 4) ar
ribojimais buvo siekiama teisėtų tikslų 30 . Minėtų aspektų nepaisymas bei nukrypimas
nuo visuotinės rinkimų teisės principo kelia pavojų, kad bus pakenkta tokiu būdu išrinktos įstatymų leidybos institucijos ir jos paskelbtų įstatymų teisėtumui bei valdžios
legitimumui.
2.1. Bendrieji reikalavimai
Svarbu pastebėti, kad, priešingai nei analizuodamas valstybių diskrecijos laisvę
taikyti apribojimus kitoms Konvencijoje įtvirtintoms laisvėms, EŽTT savo praktikoje
teisei į laisvus rinkimus netaiko būtinumo demokratinėje visuomenėje kriterijaus, bet
vertina, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeisti nesavavališkumo, proporcingumo ir draudimo diskriminuoti principų reikalavimai bei ar tokie apribojimai iš esmės nepaneigė
nuomonės išraiškios laisvės esmės31.

27 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. R442-7/2008.
28 Mathieu-Mohin ir Clerfayt prieš Belgiją, Nr. 9267/81, ECHR 1987-II; Labita prieš Italiją, Nr. 26772/95,
121 par., ECHR 2000-IV.
29 Gruzijos darbo partija prieš Gruziją, Nr. 9103/04, ECHR 2008-II, 103 par.
30 Hirst prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 74025/01, ECHR 2005-IX; Ždanoka prieš Latviją, Nr. 58278/00,
ECHR 2006-IV; Yumak ir Sadak prieš Turkiją, [DK], Nr. 10226/03, ECHR 2008-II.
31 Yumak ir Sadak prieš Turkiją, Nr. 10226/03, ECHR 2008-II, 119 par.
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Savavališkumo draudimas
Žmogaus teisė iškelti savo kandidatūrą rinkimuose, garantuojama Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnyje, tebūtų iliuzinė, jei ji bet kuriuo momentu galėtų būti iš
asmens savavališkai atimta. Todėl, nors valstybės turi plačią diskrecijos laisvę įtvirtindamos teisės būti išrinktam ir teisės rinkti sąlygas, tačiau kiekvienu ginčytinu atveju
būtina nustatyti, jog tam tikras kandidatas ar rinkėjas neatitiko įtvirtintų kriterijų, kad
būtų užkirstas kelias savavališkiems sprendimams. Tai turi nustatyti institucija, galinti pateikti atitinkamas nešališkumo garantus. Be to, tokios institucijos veiksmų laisvės
ribos neturi būti perdėtai plačios, jos turi būti pakankamai tiksliai apibrėžtos šalies vidaus teisės nuostatose bei asmenims užtikrinama teisė į tokios instancijos sprendimų
apskundimą32.
Štai, pavyzdžiui, byloje Kovach prieš Ukrainą33 EŽTT nurodė, kad sprendimas pripažinti balsavimo rezultatus negaliojančiais keturiose rinkimų apylinkėse buvo savavališkas, nepamatuotas. EŽTT minėtą sprendimą grindė aplinkybe, jog dviejuose Ukrainos Parlamento rinkimų įstatymo skyriuose įtvirtintam teisiniam reguliavimui stinga
aiškumo, be to, nei rinkimų apygardos komisijos, nei vėlesniuose Centrinės rinkimų
komisijos ar Aukščiausiojo Teismo sprendimuose nebuvo svarstomi nei šių dviejų minėto įstatymo skyrių kolizijos, nei įvairių rinkimuose veikusių asmenų patikimumo
klausimai, taip pat nei viename sprendime nebuvo paaiškinimo, kodėl dėl pastebėtų
pažeidimų balsavimo rezultatai keturiose rinkimų apylinkėse tapo tokie neaiškūs, kad
buvo neįmanoma nustatyti rinkėjų valios. Paksas prieš Lietuvą34 byloje, priešingai nei
minėtu ankstesniu atveju, EŽTT konstatavo, kad apkaltos proceso kontekste, per kurį
aukščiausias valstybės pareigūnas gali būti nušalintas nuo pareigų ir iš jo atimta teisė
ateityje kelti savo kandidatūrą į pareigas, kuriose reikia prisiekti valstybei, Lietuvos Respublikos vidaus teisė numato pakankamas apsaugos priemones, jog būtų užtikrinta, kad
nebus priimtas savavališkas ir nepamatuotas sprendimas.
EŽTT yra atkreipęs dėmesį į Europos Komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos
komisijos) rekomendaciją, kad politinės teisės turėtų būti atimtos tik teismo sprendimu,
kuriame tai būtų aiškiai nurodyta, kadangi tik nepriklausomas teismas, kuriame procesas grindžiamas rungimosi principu, suteikia reikiamą apsaugą nuo galimos savivalės.35
Nediskriminavimas
Iš esmės diskriminacija reiškia, kad tam tikras asmuo ar asmenų grupė yra traktuojama skirtingai be jokio objektyvaus ir pagrįsto paaiškinimo. Iš to išplaukia, kad
skirtingas asmenų traktavimas rinkimų procese turi atitikti teisėtą tikslą, kurio siekiama
skirtingu asmenų traktavimu, bei kad turi būti taikomos proporcingos priemonės siekiamam tikslui pasiekti36.
EŽTT yra pažymėjęs, kad Pirmojo protokolo 3 straipsnio nuostatos iš esmės neuž32
33
34
35
36
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Ždanoka prieš Latviją, Nr. 58278/00, ECHR 2006-IV.
Kovach prieš Ukrainą. Nr. 39424/02, ECHR 2008, 52-62 par.
Paksas prieš Lietuvą, Nr. 34932/04, ECHR 2011, 46, 50, 102 par.
Hirst prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 74025/01, ECHR 2005-IX, 71 par.
Andrejeva prieš Latviją [DK], Nr. 55707/00, ECHR 2009, 81 par.
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kerta kelio valstybėms Konvencijos dalyvėms įstatymuose įtvirtintomis priemonėmis
nustatyti tokią politiką, kad tam tikra asmenų kategorija ar grupė būtų traktuojama
skirtingai lyginant su kitomis, tačiau tik jei visos įstatyme nustatytos grupės ar kategorijos teisių varžymas būtų pateisinamas Konvencijos požiūriu37.
Proporcingumas
Proporcingumo principą savo praktikoje EŽTT taiko atsižvelgdamas į kiekvienos
bylos individualias aplinkybes. Naudodamas proporcingumo testą teismas tikrina, ar
valstybės taikomos priemonės, ribojant asmens teisę į laisvus rinkimus, yra atitinkamai
proporcingos valstybės siekiamam teisėtam tikslui. Teismas, nustatęs, kad pritaikytos
ribojančios priemonės iš esmės pažeidžia asmenų nuomonės išraiškos laisvę, kiekvienu atveju konstatuoja, kad buvo pažeistas Pirmojo protokolo 3 straipsnis ir inter alia
proporcingumo principas38. Analizuodamas bylą, susijusią su teisės balsuoti atėmimu,
teismas pažymėjo, kad tokia griežta priemonė kaip teisės balsuoti atėmimas negali būti
taikoma neapgalvotai, o vadovaujantis iš proporcingumo principo kylančiais reikalavimais, privalo būti nustatytas pakankamas ir pastebimas ryšys tarp sankcijos ir asmens
veikos39.
LVAT praktikoje nagrinėjant teisės į laisvus rinkimus ribojimų teisėtumą, taip pat
remiamasi proporcingumo principu. Byloje dėl teisės būti kandidatu ribojimų, LVAT
pažymėjo, kad kandidato neliečiamybė yra viena iš pasyviosios rinkimų teisės įgyvendinimo garantijų, kurių ribojimui taikytini konstituciniai teisinės valstybės principai,
tarp jų – proporcingumo. Tačiau nėra teisinių argumentų, kuriais galima būtų paneigti
visuomenės siekio išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas, svarbą ir pateisinti
šio siekio įgyvendinimo suspendavimo pagrįstumą saugant kitas konstitucines vertybes
– rinkimų teisę. Todėl tam tikri galimi (ne būtinai kilsiantys) nepatogumai rinkimų
agitacijos kampanijos metu dėl baudžiamojo proceso pagrindu atliekamų procesinių
veiksmų, konstitucinio proporcingumo principo nepažeidžia40.
Teisėtas tikslas
Kaip jau buvo minėta, valstybės, taikydamos teisės į laisvus rinkimus ribojimus,
privalo vadovautis teisėtu tikslu, kuris inter alia turi atitikti iš Konvencijos kylančias
teises bei valstybių įsipareigojimus pagal Konvenciją41. Nei pačiame Pirmojo protokolo
3 straipsnyje, nei EŽTT praktikoje nėra numatyto baigtinio tikslų, kuriais gali remtis
valstybės, ribodamos žmonių teisę į laisvus rinkimus, sąrašo. Taigi valstybės, remdamosi
teisėtu tikslu bei atsižvelgdamos į kitus EŽTT praktikoje suformuotus principus, taikomus valstybių diskrecijai ribojant asmenų teisę į laisvus rinkimus, iš esmės gali remtis
įvairiais, būtent tam tikros valstybės politiniame ar istoriniame kontekste susiformavusiais, tikslais. Tokiu atveju EŽTT, nagrinėdamas bylas, pirmiausia atkreipia dėmesį,
37
38
39
40

Aziz prieš Kiprą, Nr. 69949/01, ECHR 2004-V, 28 par.
Yumak ir Sadak prieš Turkiją, Nr. 10226/03, ECHR 2008-II, 118 par.
Hirst prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 74025/01, ECHR 2005-IX, 71 par.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. R63-5/2008.
41 Ždanoka prieš Latviją, Nr. 58278/00, ECHR 2006-IV, 115 par.
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ar taikytos priemonės buvo proporcingos siekiamam tikslui. Byloje dėl balsavimo biuletenių pripažinimo negaliojančiais visoje rinkimų apygardoje EŽTT nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog pažeidimų buvo nustatyta tik keliose balsavimo patalpose, o jų įtaka
bendriems rinkimų rezultatams konkrečioje apygardoje buvo nenustatyta, negali būti
daroma išvada, jog toks biuletenių pripažinimas negaliojančiais laikytinas atitinkančiu
teisėtą tikslą Pirmojo protokolo 3 straipsnio kontekste42.
LVAT taip pat atidžiai vertina, ar taikyti teisės į laisvus rinkimus apribojimai asmenims kiekvienu konkrečiu atveju pateisinami teisėtu tikslu ir yra proporcingi. Byloje,
analizuodamas ryšį tarp rinkėjų teisės į informaciją bei kandidatų teisės į privatumą,
LVAT, remdamasis 2011 m. lapkričio 17 d. Konstitucinio Teismo nutarimu, nurodė, kad
įstatymų nustatytas reikalavimas asmeniui, siekiančiam būti išrinktam savivaldybės tarybos nariu, kandidato į savivaldybės tarybos narius anketoje pateikti informaciją apie
tai, kad įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu (sprendimu) jis buvo pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos, neatsižvelgiant į tai, kad ji vėliau dekriminalizuota, taip pat į tai,
kad asmuo užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nėra ir nebuvo laikoma nusikalstama arba už kurią patraukimas
baudžiamojon atsakomybėn laikomas politinio pobūdžio persekiojimu, atitinka teisėtą
ir visuomenei svarbų tikslą – jos interesą būti informuotai renkant savivaldybių tarybų
narius, nesuvaržo asmens, kuris siekia būti išrinktas savivaldybės tarybos nariu, teisių
labiau negu reikia šiam tikslui pasiekti, negali būti traktuojamas kaip neproporcingas ir
nepaneigia Konstitucijos 34 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos lygios kandidatų pasyviosios
rinkimų teisės, todėl yra konstituciškai pagrįstas43.
2.2. Teismų praktikos dėl teisės į laisvus rinkimus apribojimų
konkrečių pavyzdžių analizė
2.2.1. Teisė būti kandidatu
Valstybės turi plačią veiksmų laisvę savo konstitucinėje santvarkoje nustatyti taisykles, reglamentuojančias parlamento narių statusą, tarp jų ir kriterijus, kada asmenys
neturi teisės būti jais renkami44. Taip pat pažymėtina, kad taikomi apribojimai asmenų
teisei kandidatuoti rinkimuose gali būti griežtesni nei apribojimai, taikomi asmenų teisei balsuoti45.
Valstybės taikomi kriterijai, ribojantys asmenų teisę kandidatuoti rinkimuose, priklauso nuo kiekvienai konkrečiai valstybei būdingų politinių ir istorinių aplinkybių, todėl tai, kas nustatyta kandidatams į nacionalinį parlamentą vienoje valstybėje, nebūtinai
būtų priimtina kitoje valstybėje. Valstybės diskrecijos laisvę šiuo atveju taip pat riboja
anksčiau nurodyti principai.
42 Kerimova prieš Azerbaidžaną, Nr. 20799/06, ECHR 2010, 46 par.; Kovach prieš Ukrainą, Nr. 39424/02,
ECHR 2008, 52 par.
43 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. R756-15/2011.
44 Gitonas ir kiti prieš Graikiją, Nr. 18747/91; 19376/92; 19379/92 ECHR 1997; Podkolzina prieš Latviją,
Nr. 46726/99, ECHR 2002-II.
45 Tănase prieš Moldovą, Nr. 7/08, ECHR 2010, 156 par.
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Kilmės reikalavimas
EŽTT, nagrinėdamas bylą dėl žydų ir romų kilmės asmenų diskriminacijos, konstatavo, kad draudimas žydų ir romų kilmės asmenims kandidatuoti Nacionalinėje Asamblėjoje yra akivaizdus teisės į laisvus rinkimus pažeidimas ir negali būti pateisinamas46.
Reikalavimas pateikti informaciją
EŽTT, nagrinėdamas kandidato į nacionalinį parlamentą teisės į privatų gyvenimą ir rinkėjų teisės į informaciją santykį, dėl kandidatui keliamo reikalavimo pateikti
informaciją apie savo turtinę padėtį pažymėjo, kad rinkėjai, turėdami šią informaciją,
gali pasirinkti jiems tinkamiausią kandidatą, ir šis veiksnys nelaikytinas nesvarbiu nuomonės apie kandidatą formavimui. Tokio reikalavimo nustatymas nėra nepamatuotas,
savavališkas arba nepagrįstas47.
Analogiškai – dėl nuteistų asmenų teisės kandidatuoti į savivaldybių tarybų narius LVAT konstatavo, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, reglamentuojantis
rinkimų į savivaldybių tarybų narius santykius, nedraudžia kandidatuoti ir nuteistiems
asmenims, tačiau tokiu atveju jie įpareigojami anketoje viešai paskelbti duomenis apie
teistumą esant šių aplinkybių visumai: pirma, jeigu jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo po 1990 m. kovo 11 d.; antra,
jeigu jis bet kuriuo laiku įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl
sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo. LVAT taip pat yra išaiškinęs, jog tokiu teisiniu
reglamentavimu įstatymų leidėjas užtikrina, kad rinkėjai, įgyvendindami savo aktyviąją
rinkimų teisę, disponuotų visa reikšminga informacija apie kandidatus į savivaldybių
tarybų narius, kuri gali nulemti jų valią rinkimuose. Tokios informacijos sąmoningas ar
nesąmoningas nuslėpimas yra vertintinas kaip rinkėjo teisių turėti įstatyme nustatytos
apimties informaciją apie kandidatą į savivaldybių tarybų narius suvaržymas, nulemiantis ar galintis nulemti jo sprendimą48.
Kalbos reikalavimas
Valstybės turi teisę pačios nustatyti nacionalinio parlamento darbo kalbą. EŽTT
konstatavo, kad rinkimuose į nacionalinį parlamentą nustatant kandidatui reikalavimą
pakankamai mokėti valstybinę kalbą siekiama teisėto tikslo, tačiau bet koks atitinkamas
lingvistinis reikalavimas kandidatams rinkimuose į parlamentą turi būti taikomas teisingumo ir proporcingumo principus atitinkančiu būdu49.
Gyvenamosios vietos reikalavimas
Dėl gyvenamosios vietos reikalavimo asmeniui, besinaudojančiam pasyviąja rinki46 Sejdić ir Finci prieš Bosniją ir Hercogoviną [DK], Nr. 27996/06; 34836/0, ECHR 2009, 42-50 par.
47 Sarukhanyan prieš Armėniją, Nr. 38978/03, ECHR 2008-II, 42 par.
48 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 27 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. R415-31/2007.
49 Podkolzina prieš Latviją, Nr. 46726/99, ECHR 2002-II, 33-38 par.
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mų teise, pirmiausia pažymėtina, kad įstatymai, nustatantys gyvenamosios vietos šalyje
reikalavimus kandidatui į parlamento narius, patys savaime yra suderinami su Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsniu. Tačiau iš EŽTT jurisprudencijos taip pat galima
daryti išvadą, kad toks reikalavimas turi būti išreikštas pakankamai aiškiai ir tiksliai, ir
kad teisinė sistema leistų užtikrinti asmens apsaugą nuo savavališko sprendimo atsisakyti jį įtraukti į kandidatų sąrašus50.
Iš esmės panašios praktikos laikosi ir LVAT, kuris vienoje bylų pažymėjo, kad papildomų reikalavimų asmenims, siekiantiems būti išrinktiems (tarp jų – ir reikalavimo
būti deklaravusiems gyvenamąją vietą), nustatymas yra suprantamas ir gali būti pagrindžiamas siekiu užtikrinti kandidato sąsają su atstovaujama savivaldybės bendruomene,
taip pat ypatingu suinteresuotumu, jog renkami asmenys atitiktų aukštus moralinius ir
etinius kriterijus, laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų, tarp jų – ir Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo51. Remdamasis Konstitucinio Teismo
nutarimu, LVAT konstatavo, kad įstatymų leidėjas turi konstitucinę pareigą įstatymu
nustatyti tokią asmens nuolatinio gyvenimo atitinkamame administraciniame vienete
fakto nustatymo tvarką, kad savivaldybių tarybų nariais būtų renkami tik tie asmenys,
kuriuos galima pagrįstai laikyti nuolatiniais atitinkamų administracinių vienetų gyventojais. Priešingu atveju būtų nukrypta nuo konstitucinės vietos savivaldos sampratos52.
Rinkimų slenksčio nustatymas ir su juo susijusios garantijos
Byloje Yumak ir Sadak prieš Turkiją dėl per didelio (10 proc.) valstybės įstatymuose
numatyto slenksčio, siekiant patekti į nacionalinį parlamentą, teismas nurodė, kad kiekvienoje valstybėje šis slenkstis skirtingas, ir todėl turėtų būti vertinamas atsižvelgiant
į kiekvienos šalies istorinius bei politinius faktorius. EŽTT pažymėjo, jog nagrinėjamu
atveju nustatytas 10 proc. rinkimų slenkstis tarnauja teisėtam tikslui – t. y. siekiant išvengti per didelio susiskaidymo parlamente bei užtikrinant aiškią ir pakankamai vieningą politinę valią53. Analogiška išvada buvo padaryta ir byloje, kurioje spręstas klausimas dėl valstybės nustatytų ribojimų į partijos valstybinį finansavimą, atsižvelgiant į
praėjusiuose rinkimuose surinktą balsų skaičių (7 proc.)54. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog
rinkimų slenkstį nustato atitinkamu metu dominuojančios politinės jėgos, manytina,
jog rinkimų barjeras kiekvienu individualiu atveju turėtų būti vertinamas itin atidžiai
bei sprendžiama, ar rinkimų slenksčio nustatymas nepažeidžia mažumos teisių.
Pozityvi diskriminacija
Pozityvios diskriminacijos klausimas šiandien itin aktualus lygaus lyčių atstovavimo nacionaliniuose parlamentuose aspektu. EŽTT kol kas neišsakė savo tvirtos pozici50 Melnychenko prieš Ukrainą, Nr. 17707/02, ECHR 2004-X; Ždanoka prieš Latviją, Nr. 58278/00, ECHR
2006-IV.
51 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 9 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. R14-14/07, publikuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr. 1 (11), 2007 m.,
153-158 p.
52 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 22 d sprendimas administracinėje byloje
Nr. R822-18/2011.
53 Yumak ir Sadak prieš Turkiją [DK], Nr. 10226/03, ECHR 2008-II, 111-125 par.
54 Ozgurluk Ve Dayanisma Partisi (ODP) prieš Turkiją, Nr. 7819/03, ECHR 2012.
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jos, ar valstybės įstatymai, numatantys tam tikrą privalomą procentą moterų nacionaliniame parlamente ir taip apribojantys vyrų teisę būti išrinktiems, pažeidžia Konvencijos
Pirmojo protokolo 3 straipsnį. Tačiau šiuo klausimu svarbu paminėti EŽTT konsultacinėje išvadoje išdėstytą poziciją, kuri nors ir netiesiogiai, tačiau patvirtina pozityviosios
diskriminacijos galimybę. Konsultacinę išvadą teismas teikė dėl paties teismo sudėties
keitimo projekto ir atsižvelgė į aplinkybę, jog ne visos šalys galėtų teikti teisėjų moterų
kandidatūras dėl nedidelio šios srities eksperčių skaičiaus. Akcentavęs valstybių skirtumus, EŽTT konsultacinėje išvadoje sprendė, kad konkretaus moterų teisėjų skaičiaus
reikalavimas iš kiekvienos valstybės būtų neproporcingas55. Todėl manytina, kad įstatymo lygmeniu siekiant įtvirtinti moterų pozityviąją diskriminaciją, inter alia turėtų būti
vadovaujamasi proporcingumo principu, pvz., įvertinus moterų dalyvavimą politinėje
veikloje, turi būti nustatoma, ar reikalaujamas konkretus moterų skaičius atitinka visuomenines realijas bei neprivilegijuoja tam tikrų partijų.
Finansinės galimybės ir valstybinis finansavimas
Neabejotina, jog visos teisės aktų nuostatos, susijusios su politinių partijų finansavimu ar partijų finansinėmis galimybėmis turi būti nediskriminuojančios. Tačiau EŽTT,
vertindamas Ukrainos įstatymuose įtvirtintą pareigą kandidatui susimokėti rinkimų
užstatą (kurio, kaip teigė pareiškėjas, sumokėti jis neįstengė) pažymėjo, jog rinkimų užstato reikalavimas gali būti pateisinamas, kai juo siekiama užtikrinti, kad rinkimuose
dalyvautų tik kandidatai, turintys rimtus ketinimus56. Panašios praktikos laikosi ir LVAT,
kuris, analizuodamas politinės partijos teisės į rinkimų kampanijos išlaidų kompensaciją ir rinkimų užstato santykį, kai rinkimų užstatas yra grąžinamas bei rinkimų kampanijos išlaidų kompensacija yra teikiama tik politinei partijai įvykdžius visus finansinius įsipareigojimus, yra pažymėjęs, jog minėtas teisinis reguliavimas taikomas vienodai
visiems rinkimų kampanijos dalyviams ir būtent tokia rinkimų kampanijos kontrole
siekiama, jog visos politinės partijos vienodai protingai bei pagrįstai, atsižvelgdamos į
savo finansines galimybes, formuotų išlaidas ir neprisiimtų pernelyg didelių įsiskolinimų, tikėdamosi ženklios rinkimų išlaidų kompensacijos iš valstybės. Atsižvelgiant į tai,
darytina išvada, jog politinių partijų lygiateisiškumo nepažeidžia ir visoms politinėms
partijoms vienodai privalomas įmokėti bei vienodu metu grąžinamas rinkimų užstatas,
kuriuo iki politinės kampanijos laikotarpio pabaigos visos politinės partijos vienodai
pasinaudoti bei tokiu būdu padengti turimų įsiskolinimų negali57.
Sprendžiant klausimą dėl politinių partijų finansavimo, EŽTT savo praktikoje pritarė valstybių pozicijai, kad draudimas užsienio juridiniams asmenims remti šalies politines partijas gali būti pateisinamas teisėtu tikslu. Tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad
partijų finansavimas užsienio politinių partijų lėšomis ne visais atvejais galėtų būti laikomas pažeidžiančiu Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnį58.

55 On Certain Legal Questions Concerning the Lists of Candidates Submitted with a View to the Election of
Judges to the European Court of Human Rights, ECHR 2008.
56 Sukhovetskyy prieš Ukrainą, Nr. 13716/02, ECHR 2006-VI.
57 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimas administracinėje
byloje A261-2103/2012.
58 Baskų nacionalinė partija prieš Prancūziją, Nr. 71251/01, ECHR 2007-II, 47 par
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Laikas viešosios informacijos priemonėse
Dėl partijoms suteikiamo laiko viešosios informacijos priemonėse EŽTT nurodė,
kad Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnis per se nenustato valstybėms įpareigojimo skirti visoms politinėms partijoms laiko radijuje ar televizijoje, tačiau pažymėjo, kad
valstybėje esant tokioms garantijoms, jos turi būti taikomas nediskriminuojant ir bet
kokie savavališki partijų teisių apribojimai šiuo aspektu būtų laikomi kaip pažeidžiantys
teisę į laisvus rinkimus59.
Kiti apribojimai
EŽTT yra konstatavęs, jog Konvencijoje įtvirtintiems principams neprieštarauja
draudimas kurti politines partijas, kurios savo veikloje vadovaujasi totalitariniais tikslais, kurių nariai kursto smurto panaudojimą ar nusikaltimus, arba kurios negerbia demokratinės valstybės principų60.
Byloje Ždanoka prieš Latviją šios valstybės pilietė kreipėsi į EŽTT, teigdama esant
Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnio pažeidimą dėl to, kad jai nebuvo leista iškelti savo kandidatūros rinkimuose į Latvijos parlamentą, kadangi ji „aktyviai dalyvavo“
Tarybų Sąjungos komunistų partijos (Latvijos komunistų partijos) veikloje po 1991 m.
sausio 13 d. EŽTT konstatavo, kad ginčijamu apribojimu buvo siekiama teisėtų tikslų,
atitinkančių teisės viršenybės principą ir Konvencijos bendruosius tikslus, būtent – valstybės nepriklausomybės, demokratinės santvarkos ir nacionalinio saugumo apsaugos;
nustatytas apribojimas, taikytas pareiškėjai, buvo proporcingas siekiamiems tikslams.
Tačiau EŽTT pažymėjo, kad nors toks apribojimas vargu ar gali būti laikomas priimtinu vienos politinės sistemos sąlygomis (pvz., šalyje, kurioje demokratinių institucijų
sistema nusistovėjusi jau daug dešimtmečių ar net šimtmečių), nepaisant to, toks apribojimas gali būti laikomas priimtinu Latvijoje, atsižvelgiant į šalies istorinį – politinį
kontekstą, kuris lėmė tokios priemonės (apribojimo) nustatymą. Atkreiptinas dėmesys,
kad šioje byloje akcentuota, jog tokio apribojimo taikymas asmenims neturi būti neribotas laiko atžvilgiu61.
Šiuo aspektu svarbu paminėti ir kitą, Lietuvai ypač aktualią bylą Europos Žmogaus
Teisių Teisme. Byloje Paksas prieš Lietuvą62 apkaltos tvarka iš prezidento pareigų pašalintas R. Paksas nurodė, kad Lietuvos įstatymai, draudžiantys jam po pašalinimo apkaltos procedūros tvarka ateityje kandidatuoti į Lietuvos Respublikos Seimą, pažeidžia jo
teisę į laisvus rinkimus, konkrečiai – pasyviąją rinkimų teisę. Nors EŽTT šioje byloje
pažymėjo, kad Lietuvos įstatymuose numatyta pakankamai saugiklių, siekiant apsaugoti asmenį nuo savavališko sprendimo dėl jo teisės būti kandidatu apribojimo, tačiau
atkreipė dėmesį, kad, atsižvelgiant į konkrečiu atveju aktualų teisinį reglamentavimą,
neriboto termino draudimas asmeniui kandidatuoti į Seimą pažeidžia šio asmens teisę į
laisvus rinkimus. EŽTT atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamu atveju tam tikri apribojimai
59 Partijos „Jaunie Demokrati” ir „Musu Zeme” prieš Latviją, Nr. 10547/07 ir 34049/07, ECHR 2007; Rusijos
komunistų partija ir kiti prieš Rusiją, Nr. 29400/05, ECHR 2012.
60 Refah Partisi (The Welfare Party) prieš Turkiją, Nr. 41340/98, 41342/98, 41343/98 ir 41344/98, ECHR
2003-II, 98 par.
61 Ždanoka prieš Latviją, Nr. 58278/00, ECHR 2006-IV.
62 Paksas prieš Lietuvą, Nr. 34932/04, ECHR 2011.
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asmeniui, sulaužusiam priesaiką Lietuvos valstybei, kandidatuoti į Seimą galėtų būti
pateisinami, tačiau visuomenei turėtų būti suteikta galimybė atkurti savo pasitikėjimą
minėtu asmeniu. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, EŽTT konstatavo, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos valstybė, nenustačiusi konkretaus termino asmens teisei būti
kandidatu apribojimui, pažeidė Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnį.
2.2.2. Teisė rinkti
Kaip matyti iš suformuotos EŽTT praktikos, teisei rinkti gali būti taikomi liberalesni reikalavimai, palyginti su teise iškelti savo kandidatūrą parlamento rinkimuose63.
Amžiaus reikalavimas
EŽTT vienareikšmiškai konstatuota, kad šalies įstatymai, nustatantys asmenims
minimalaus amžiaus reikalavimą, nepažeidžia Konvencijoje įtvirtintos teisės į laisvus
rinkimus64.
Gyvenamosios vietos reikalavimas
EŽTT yra nurodęs, kad gyvenamosios vietos šalies viduje reikalavimas asmenims,
kad jie galėtų įgyvendinti teisę rinkti, iš esmės yra suderinamas su Konvencijos Pirmojo
protokolo 3 straipsniu. Tačiau EŽTT jurisprudencijoje pabrėžta, jog minėtas apribojimas gali būti pateisinamas, jei valstybė savo taikomas priemones grindžia: 1) prielaida,
kad nuolat negyvenantis šalyje pilietis tiesiogiai ar nenutrūkstamai yra mažiau susijęs
su šalies kasdienėmis problemomis ir apie jas mažiau žino; 2) faktu, kad kandidatai į
parlamento narius negali pristatyti skirtingų rinkimų klausimų piliečiams, gyvenantiems užsienyje, ir kad nuolat negyvenantys šalyje piliečiai neturi įtakos kandidatų atrankai arba jų rinkimų programų kūrimui; 3) glaudžiu ryšiu tarp asmens teisės balsuoti
parlamento rinkimuose ir tokiu būdu išrinktų politinių institucijų išleistų aktų faktinės
tiesioginės įtakos asmeniui; 4) įstatymų leidybos institucijos teisėtu interesu apriboti
užsienyje gyvenančių piliečių įtaką rinkimuose klausimais, kurie, visų pirma, siejasi su
valstybėje gyvenančiais asmenimis65.
Neįgalių asmenų ir asmenų, kurių veiksnumas apribotas,
teisės į laisvus rinkimus apribojimai
Atkreiptinas dėmesys, kad neįgalūs asmenys bei asmenys, kurių veiksnumas apribotas, visuomenėse laikomi itin pažeidžiamomis grupėmis, kadangi, žvelgiant iš istorinių perspektyvų, šie asmenys neretai tapdavo diskriminacijos objektais bei patirdavo
socialinę atskirtį. Dėl šios priežasties EŽTT praktikoje buvo ne kartą pažymėta, kad
bylose dėl minėtų asmenų teisių valstybės diskrecijos laisvei keliama daugiau reikalavimų, ir valstybė, siekdama apriboti neįgalių asmenų teises, turi pateikti tam svarių
63 Melnychenko prieš Ukrainą, Nr. 17707/02, ECHR 2004-X.
64 Ždanoka prieš Latviją, Nr. 58278/00, ECHR 2006-IV.
65 Hilbe prieš Lichtenšteiną, Nr. 31981/96, ECHR 1999-VI, 56 par.; Luksch prieš Vokietiją, Nr. 35385/97,
ECHR 1997.
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argumentų. Dėl asmenų, kurių veiksnumas apribotas, teisės į laisvus rinkimus EŽTT
pažymėjo, kad nors valstybė gali apriboti šių asmenų teisę balsuoti, tačiau automatinis
šių asmenų balsavimo teisės apribojimas pažeidžia Konvencijos Pirmojo protokolo 3
straipsnį66. Tokiu būdu EŽTT ėmė plėtoti antistereotipinį požiūrį į neįgalių asmenų bei
asmenų, kurių veiksnumas apribotas, teises bei pabrėžė negatyvius valstybių įsipareigojimus pagal EŽTT.
Nuteistų asmenų teisių apribojimai
Nepaisant to, kad įkalintų asmenų teisė į laisvę apribojama, jie ir toliau naudojasi kitomis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis. EŽTT yra atkreipęs dėmesį, kad paskiriant asmeniui sankciją – teisės balsuoti atėmimą, privalo būti atsižvelgta į tai, ar minėta
sankcija kaip nors siejasi su asmens įvykdytu teisės pažeidimu. Konvencijos Pirmojo
protokolo 3 straipsnis, kuriame užtikrinama asmens teisė daryti įtaką įstatymų leidžiamosios valdžios sudarymui, neužkerta kelio rinkimų teisių apribojimų taikyti asmeniui,
kuris, pavyzdžiui, smarkiai piktnaudžiavo visuomenine padėtimi arba kurio elgesys kėlė
grėsmę, kad bus pakenkta teisinei santvarkai ar demokratijos pagrindams. Tačiau tokia griežta priemonė – teisės balsuoti atėmimas – negali būti taikoma savavališkai bei
pažeidžiant proporcingumo principą67. EŽTT nuomone, siekiant išvengti automatinio
nuteistų asmenų teisės balsuoti apribojimo, minėtą sankciją – asmens politinių teisių
apribojimą, turėtų priimti teismas, kaip nešališka ir kompetentinga institucija. Dėl šios
priežasties nuteistųjų asmenų teisės į laisvus rinkimus apribojimas turėtų būti tik išimtis
iš bendros taisyklės ir taikoma itin atsakingai68.
Teisės balsuoti apribojimas de facto
Teisei į laisvus rinkimus taip pat prieštarautų ir tokia situacija, kai oficialiai pagal
šalies įstatymus asmenims teisė balsuoti yra suteikta, tačiau nėra sukurtų praktinių priemonių šios teisės įgyvendinimui. Kaip tik tokią išvadą priėjo EŽTT, kuris konstatavo,
jog situacija, kai asmeniui yra suteikta teisė balsuoti ir būti įrašytam į rinkėjų sąrašus,
tačiau tokių sąrašų faktiškai sudarytų nėra nuo 1963 m. ir todėl asmuo neturi galimybės
išreikšti savo politinį apsisprendimą, prieštarauja asmenų teisei į laisvus rinkimus69.
Apibendrinant pažymėtina, kad EŽTT yra apibūdinęs valstybę kaip pagrindinį
pliuralizmo garantą. Teismas pažymėjo, kad demokratija – pagrindinis Europos viešosios tvarkos variklis, o Konvencija – instrumentas, padedantis užtikrinti ir ginti Europos
demokratinės visuomenės idealus ir vertybes.70 Rinkimai – tai demokratijos plėtojimo
būdas, kuris suteikia galimybę išspręsti valstybėje kilusias problemas taikiu būdu, atsižvelgiant į abipusį dialogą ir nenaudojant prievartos71.
66 Hirst prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 74025/01, ECHR 2005-IX, 82 par., Alajos Kiss prieš Vengriją, Nr.
38832/06, ECHR 2010, 42 par.
67 Frodl prieš Austriją, Nr. 20201/04, ECHR 2000-I, 25-26 par.; Scoppola prieš Italiją, Nr. 126/05, ECHR
2009.
68 Hirst prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 74025/01, ECHR 2005-IX, 61, 77-78, 82 par.
69 Aziz prieš Kiprą, Nr. 69949/01, ECHR 2004-V.
70 Krikščionių demokratų liaudies partija prieš Moldovą, Nr. 28793/02, ECHR 2006-II, 20 par.
71 Turkijos jungtinė komunistų partija ir kiti prieš Turkiją, Nr. 19392/92, ECHR 1998-I, 32 par.
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Tokio požiūrio savo praktikoje laikosi ir Konstitucinis Teismas bei LVAT. Vienoje
iš bylų, LVAT, remdamasis Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalimi, priminė, kad tik per
demokratinius rinkimus išreiškiama tikroji tautos valia.72 Teismas savo praktikoje taip
pat nuolat remiasi konstitucine jurisprudencija, pagal kurią demokratiški rinkimai yra
svarbi piliečių dalyvavimo valdant valstybę forma, kartu ir būtinas valstybės politinių
atstovaujamųjų institucijų formavimo elementas. Rinkimai negali būti laikomi demokratiškais, o jų rezultatai – legitimiais ir teisėtais, jeigu jie vyksta paminant Konstitucijoje įtvirtintus demokratinių rinkimų principus bei pažeidžiant demokratines rinkimų
procedūras.73

72 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. R556-29/2011.
73 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 15 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. R146-54/2011.
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Įvadas
Kiekvienas asmuo, kurio teisės ir laisvės yra pažeistos, turi teisę į veiksmingą jų
gynybą teisme įstatyme nustatytomis sąlygomis. Teisė į veiksmingą teisinę gynybą, kuri
visų pirma grindžiama konstituciniu teisminės gynybos principu, įtvirtintu Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, apima ir teisę į nepriklausomo ir nešališko teismo atliekamą viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų
patikrą vykstant teisingam procesui. Kaip bendrasis teisės principas, teisė į veiksmingą
teisminę gynybą įtvirtinta ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – ir EŽTK, Konvencija) 6 ir 13 straipsniuose ir dar kartą patvirtinta 2000
m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47
straipsnyje. Veiksmingumo reikalavimas išreiškia bendrąją teismų pareigą užtikrinti realią pažeistų žmogaus teisių teisminę gynybą. Šis reikalavimas galioja ir apibrėžiant teisminės gynybos procesines taisykles. Iš tiesų, pažeistų asmens teisių ar įstatymų saugomų
interesų gynybai kiltų grėsmė, jeigu teisminio proceso taisyklės neproporcingai ribotų
asmens teisę kreiptis į teismą ir (ar) numatytų šios teisės įgyvendinimui pernelyg sudėtingas taisykles. Atsižvelgus į tai, administracinių teismų praktikoje ne kartą akcentuota
teisminės pažeistų teisių teisminės gynybos prioriteto, prieinamumo ir universalumo
principų svarba.
Vis dėlto reikia pasakyti, kad teisei kreiptis į teismą gali būti taikomi tam tikri procesiniai apribojimai su sąlyga, kad jie nėra neproporcingi ir nepažeidžia veiksmingos
teisminės gynybos esmės. Administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių
teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566; toliau – ir Administracinių
bylų teisenos įstatymas, ABTĮ). Šis įstatymas numato teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinius reikalavimus bei procesines taisykles, skirtas užtikrinti, kad valdžios
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo kontrolė vyktų užtikrinant suinteresuotiems
asmenims teisingą, greitą ir objektyvų teismo procesą.
Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, bei vadovaujantis Administracinių bylų teisenos
įstatymo 13 straipsniu, pagal kurį vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir
taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (toliau – ir Vyriausiasis administracinis teismas, LVAT), tikslinga apžvelgti (apibendrinti) esmines administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių
santykių, nagrinėjimo procesines taisykles, jų taikymo praktiką. Siekiant išlaikyti teismų
praktikos nuoseklumą, kuris glaudžiai siejasi su teisinio saugumo principo užtikrinimu,
reikšminga susisteminti ir apibendrinti pagrindines administracinių bylų teisenos taisykles, kurias savo praktikoje suformavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Šiame kontekste reikia priminti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
rengiami ir publikuojami administracinių teismų praktikos apibendrinimai nesiekia
pateikti naujų teisės normų aiškinimo taisyklių, kurios, atsižvelgiant į teisinės valstybės
principo turinį, gali būti formuojamos tik nagrinėjant konkrečias bylas. Apibendrinimo
tikslas taip pat nėra nurodyti teismams, kaip jie turėtų spręsti vienokias ar kitokias bylas.
Šio dokumento tikslas yra pateikti susistemintą administracinių bylų nagrinėjimo praktiką, kuri atspindėtų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo poziciją sprendžiant
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klausimus, susijusius su administracinių bylų teisenos nagrinėjimo institutą reglamentuojančių teisės normų taikymu, supažindintų su vyraujančiomis praktikos šioje srityje
tendencijomis, atkreiptų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias procesinės teisės normų
taikymo klaidas ir problemas.
Parengtą apibendrinimą sudaro aštuonios dalys. Pirmoje apibendrinimo dalyje apžvelgiami bendrieji administracinių bylų teisenos klausimai – administracinio proceso1
įstatymai ir principai. Antrojoje apibendrinimo dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas
teisei kreiptis į teismą, jos prielaidoms ir įgyvendinimo sąlygos. Kitose apibendrinimo
dalyse ir skyriuose apžvelgiami reikšmingi administracinio proceso klausimai: teismo
sudėtis, teismo ir proceso dalyvių nušalinimai, administracinės bylos proceso dalyviai,
įrodymai ir įrodinėjimas, teismo išlaidos, reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo
nuobaudos ir kt. Apibendrinime apžvelgiama ir reikšmingiausia administracinių teismų
praktika, susijusi su pasiruošimu ir bylos nagrinėjimu teisme, inter alia procesinių taisyklių taikymo ir aiškinimo ypatumai bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme
metu bei atskirų kategorijų bylose.
Parengtam apibendrinimui daugiausiai atrinktos 2008–2011 metų bei kai kurios
ankstesnio laikotarpio, taip pat 2012 metų pirmojo pusmečio administracinės bylos,
kuriose suformuotos taisyklės bei pateikiami teisės aiškinimo ir taikymo pavyzdžiai yra
(gali būti) reikšmingi sprendžiant įvairius administracinių bylų teisenos taisyklių taikymo klausimus.
I. Administracinio proceso įstatymai ir principai
I.1. Teisės taikymas administraciniame procese
I.1.1. Administracinio proceso teisės šaltiniai
1. Lietuvos administracinių teismų praktikoje, taikant administracinių bylų teisenos taisykles, reikšmingi tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai teisės šaltiniai. Visų pirma,
kaip aukščiausioji teisė, paminėtina Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurios nuostatos administraciniuose teismuose yra ne tik bendrųjų teisės principų šaltinis, bet gali
būti taikomos ir tiesiogiai, sprendžiant individualų administracinį ginčą arba tikrinant
norminių administracinių aktų teisėtumą Konstitucijos nuostatų aspektu. Itin svarbūs
administracinio proceso teisės šaltiniai yra ir norminiai teisės aktai, kuriuose suformuluotos konkrečios elgesio taisyklės. Šiuo aspektu, be abejo, išskirtinas Administracinių
bylų teisenos įstatymas, kodifikuojantis pagrindines procesines taisykles. Tiesioginiais
teisės šaltiniais laikomi ir kiti įstatymai, įstatymų lydimieji aktai, tarptautinės sutartys.
Pastarųjų grupėje procesinių taisyklių taikymui ir aiškinimui reikšmingos yra Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir EŽTK, Konvencija) nuostatos. Be to, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, mūsų nacionalinės teisės
sistemos dalimi tapo jos galiojanti teisė (acquis communitaire). Europos Sąjungos (toliau
– ir ES) teisės nuostatomis administraciniai teismai remiasi, siekdami užtikrinti aukš1

Administracinio proceso sąvoka, jei nenurodyta kitaip ar kitokia reikšmė neišplaukia iš jos vartojimo
konteksto, šiame apibendrinime naudojama siaurąja prasme, t. y. administracinis procesas suvokiamas
kaip pažeistų ar ginčijamų teisių arba įstatymų saugomų interesų viešosios teisės srityje gynimo
procesas administraciniuose teismuose.
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čiausius teisės į veiksmingą teisminę gynybą standartus. Netiesioginiai, arba antriniai,
teisės šaltiniai yra naudinga priemonė administracinių teismų sprendimų argumentams
plėtoti. Tiek tarptautinių teismų (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo) praktikoje, tiek nacionalinių teismų jurisprudencijoje (šiuo aspektu
išskirtinas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), formuojantis oficialią konstitucinę doktriną) plėtojamos teisės normų aiškinimo
ir taikymo taisyklės – reikšmingas šaltinis, siekiant užtikrinti, kad viešosios valdžios
institucijų veiksmų kontrolė vyktų teisingo, greito ir objektyvaus teismo proceso metu.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir ją aiškinanti oficialioji Konstitucinio Teismo
jurisprudencija. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje Konstitucija apibūdinama kaip
pagrindinis įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią įstatymų hierarchinėje sistemoje
(Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 29 d. nutarimas). Konstitucijos 7 straipsnio 1
dalyje, kurioje nustatyta, kad negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai, yra įtvirtintas Konstitucijos viršenybės principas (Konstitucinio Teismo 2003
m. spalio 29 d. nutarimas). Šis pamatinis konstitucinis principas nusako Konstitucijos
viršenybę teisės aktų sistemoje (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 29 d. nutarimas).
Šis principas įtvirtintas ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje,
pagal kurią teismas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.
3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs Konstitucijos,
kaip pagrindinio įstatymo, turinčio aukščiausią teisinę galią, svarbą nagrinėjant administracines bylas:
- Konstitucijos, kaip teisės šaltinio, vaidmuo itin svarbus interpretuojant konstitucinius teisės principus, pvz., teisminės gynybos pirmumo ir universalumo principą
(Konstitucijos 30 str.), teisės principą, jog teisingumą vykdo tik teismai (Konstitucijos
109 str.) ir kt. Dar daugiau, Konstitucijos nuostatų, kurios sudaro vieną darnią sistemą,
šviesoje administraciniuose teismuose sprendžiamas bet kuris administracinis ginčas.
- Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, jeigu yra
pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Gavęs Konstitucinio Teismo
nutarimą, teismas atnaujina bylos nagrinėjimą. Minėtos taisyklės taikomos ir tais atvejais,
kai teismas suabejoja, ar Respublikos Prezidento aktas arba Vyriausybės aktas, kuris turėtų
būti taikomas konkrečioje byloje, neprieštarauja įstatymams ar Konstitucijai. Pastebėtina,
kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra išnagrinėjęs ne vieną konstitucinės
justicijos bylą, susijusią su administracinių bylų teisenos normomis (pvz., 2006 m. rugsėjo
21 d., 2007 m. gegužės 15 d., 2010 m. gegužės 13 d. nutarimai), taip pat ir pagal pačių administracinių teismų kreipimąsi. Taigi administraciniai teismai ne tik vadovaujasi administracinių bylų teisenos normomis, bet gali iškelti ir kelia klausimus dėl šių normų atitikties
Konstitucijai, kai tam yra teisinis pagrindas.
- Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taikomos ir tiesiogiai, sprendžiant individualius administracinius
ginčus. Administracinis teismas nagrinėjamą individualų ginčą gali spręsti teisinio reguliavimo spragą užpildydamas ad hoc, tiesiogiai taikydamas aukščiausiąją teisę – Konstituciją (2011 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-2414/2011;
2009 m. gegužės 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-635/2009).
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4. Šiame kontekste reikia priminti, kad administraciniai teismai, nagrinėdami kilusius ginčus, yra saistomi ne tik Konstitucijos, bet ir oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje
suformuluotų nuostatų. 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).
Minėta, kad administracinių teismų praktikoje taikomi konstituciniai teisės principai,
kurių prasmę ir turinį atskleidžia Konstitucinio Teismo formuojama oficialioji jurisprudencija, pvz., teisinės valstybės principas, teisėtų lūkesčių principas, proporcingumo
principas ir kt. Be kita ko, Konstitucinio Teismo nutarimų nuostatos tiesiogiai taikomos
konkrečiose bylose, kuriose administraciniam teismui kyla abejonių dėl įstatymo ar kito
teisės akto, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, konstitucingumo.
5. Ratifikuoti tarptautiniai susitarimai. Remiantis Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalimi, tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji
Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Ši nuostata reiškia, kad ratifikuotos tarptautinės sutartys turi būti taikomos kaip ir Lietuvos Respublikos įstatymai (Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada). Administraciniai teismai, nagrinėdami bylas,
remiasi įvairių tarptautinių susitarimų nuostatomis. Visų pirma paminėtini svarbiausieji žmogaus teisių apsaugos srities dokumentai – Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių
paktas, Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Pastarosios konvencijos statusas
ir taikymo ypatumai dėl jos ypatingos reikšmės tarptautinių teisės šaltinių sistemoje
administracinių teismų praktikoje analizuoti bene gausiausiai.
6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pabrėžęs, kad
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, sprendžiant bylas,
gali būti taikoma tiesiogiai. Tiesioginis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymas reiškia, jog šios konvencijos nuostatomis galima tiesiogiai
remtis Lietuvos Respublikos teismuose, taip pat ir santykiuose su viešojo administravimo subjektais (žr., pvz., 2003 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. 259-03,
Administracinių teismų praktika Nr. 4, 64–67 p.). Valstybės valdžios institucijų pareigūnų aktais padarytas Konvencijos pažeidimas taip pat gali būti pagrindas valstybės
civilinei atsakomybei atsirasti, nes neteisėta veika CK 6.271 straipsnio taikymo prasme
gali pasireikšti ne tik nacionalinių teisės aktų, bet ir tarptautinių teisės aktų nesilaikymu
(2008 m. balandžio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. A444-619/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 14). Be
to, Konvencijos nuostatos ne tik pripažįstamos tiesiogiai, kaip ir Lietuvos Respublikos
įstatymai, taikytinomis nacionalinėje teisės sistemoje, bet ir turinčiomis taikymo pirmenybę kolizijos su nacionaliniais teisės aktais atveju. Tokia Konvencijos nuostatų taikymo
pirmenybė išplaukia tiek iš Lietuvos Respublikos nacionalinių, tiek ir iš tarptautinių
teisės aktų. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalis
skelbia, kad jei įsigaliojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nustato
kitokias normas negu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai, galiojantys šios
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sutarties sudarymo metu arba įsigalioję po šios sutarties įsigaliojimo, taikomos Lietuvos
Respublikos tarptautinės sutarties nuostatos. Pagal Vienos konvenciją dėl tarptautinių
sutarčių teisės, kuri Lietuvos Respublikai įsigaliojo 1992 m. vasario 14 d., kiekviena įsigaliojusi sutartis jos šalims yra privaloma, ir šalys privalo sąžiningai ją vykdyti. Šalis
negali pasitelkti savo vidaus teisės nuostatų, kad pasiteisintų dėl sutarties nesilaikymo
(Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 26–27 straipsniai). Oficialioje Lietuvos Respublikos konstitucinėje doktrinoje taip pat laikomasi pozicijos, kad Lietuvos
Respublikos tarptautinės sutartys turi taikymo prioritetą prieš nacionalinius įstatymus:
„Konstitucijoje įtvirtintas principas, kad Lietuvos Respublika laikosi sava valia prisiimtų
tarptautinių įsipareigojimų, gerbia visuotinai pripažintus tarptautinės teisės principus,
suponuoja tai, kad tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose (inter alia įstatymuose
ar konstituciniuose įstatymuose) nustatomas toks teisinis reguliavimas, kuris konkuruoja su nustatytuoju tarptautinėje sutartyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis.“ (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas; taip pat žr. Konstitucinio Teismo 1995
m. sausio 24 d. išvadą). Atsižvelgęs į tai, Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, kaip
tarptautinės kilmės teisės akto, pobūdis, tiek šios Konvencijos paskirtis – žmogaus teisių
apsauga – lemia, kad ši Konvencija byloje ginčytiniems teisiniams santykiams Lietuvos
Respublikoje taikoma tiesiogiai, o esant kolizijai su nacionaliniais įstatymais, turi taikymo prioritetą jų atžvilgiu (2008 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A575-164/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 14).
7. Valstybių įsipareigojimų pagal Konvenciją laikymuisi užtikrinti buvo įsteigtas
nuolat veikiantis Europos Žmogaus Teisių Teismas. Konvencijos normos yra abstraktaus pobūdžio, ir siekiant suvokti Konvencijos suteikiamų teisių turinį, administraciniams teismams būtina vadovautis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (žr., pvz.,
2004 m. lapkričio 9 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A3-750/2004).
8. Esminę administracinės teisės sistemos dalį sudaro ir tarptautiniai susitarimai,
taikomi atskirų procesinių kategorijų bylose. Tarp dažniausiai taikomų paminėtini 1951
m. liepos 28 d. Konvencija dėl pabėgėlių statuso, Konvencija dėl teisės gauti informaciją,
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija), Lietuvos ir užsienio valstybių dvišalės dvigubo apmokestinimo išvengimo bei mokesčių slėpimo prevencijos sutartys ir kt.
9. Europos Sąjungos teisė ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai. Lietuvos
Respublikos Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“
(kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis) 2 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir kad jeigu tai
kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos
taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju, jos turi viršenybę prieš Lietuvos
Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad
šiose nuostatose yra expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu
reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų
teisinė galia), išskyrus pačią Konstituciją (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d.,
2006 m. gruodžio 21 d. nutarimai). Taigi nacionalinio teisino reguliavimo, kuris priimtas įgyvendinant atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, nuostatas būtina aiškinti,
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atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytą teisinį reguliavimą šioje srityje
(2007 m. gegužės 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. A403-238/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 12).
10. Administraciniai teismai, taikydami Europos Sąjungos teisę, dažniausiai susiduria su dvejopo pobūdžio aktų – reglamentų (privalomų teisės aktų) ir direktyvų (teisės
aktų, kuriais nustatomas tikslas, kurį visos ES šalys privalo pasiekti) taikymu.
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio 2 dalį, reglamentai taikomi visuotinai. Jie yra privalomi ir tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse, nereikalaujant jokių nacionalinių jų įgyvendinimo nuostatų. Kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo administracinėje byloje Nr. I143-18/2009, Lietuvos teismai
ir viešojo administravimo subjektai privalo tiesiogiai taikyti reglamentus, neieškodami
jų nuostatas perkeliančių nacionalinių teisės aktų (2009 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I143-18/2009).
Europos Sąjungos direktyvų statusas išsamiau analizuotas administracinėje byloje
Nr. A556-105/2012. Šioje byloje teisėjų kolegija priminė, kad Europos Sąjungos direktyvos
yra privalomos kiekvienai valstybei narei, kuriai jos skirtos, dėl rezultato, kurį reikia pasiekti. Tačiau nacionalinės valdžios institucijos pasirenka direktyvų įgyvendinimo formą
ir būdus (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 str. 3 d.). Kaip pažymima nuoseklioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktikoje,
aiškinančioje direktyvų nuostatas, valstybėms narėms direktyvoje yra numatyta pareiga
imtis visų būtinų atitinkamos direktyvos veiksmingumą užtikrinančių priemonių, atsižvelgiant į jos siekiamą tikslą (šiuo aspektu žr. pvz., 1984 m. balandžio 10 d. sprendimą
byloje Sabine von Colson ir Elisabeth Kamann prieš Land Nordrhein-Westfalen, 14/83, 15p.,
2008 m. balandžio 15 d. sprendimą byloje Impact prieš Minister for Agriculture and Food
ir kt., C-268/06, 40 p.). Valstybėms narėms kylanti pareiga pagal direktyvą pasiekti joje
numatytą rezultatą ir pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį pareiga imtis
visų bendrų ar specialių priemonių užtikrinti šios pareigos įvykdymą privaloma visoms
valstybių narių valdžios institucijoms, įskaitant ir teismus, jiems vykdant savo kompetenciją (žr. minėto sprendimo byloje Impact 41 p.). Būtent nacionaliniai teismai turi užtikrinti asmenų teisinę apsaugą, jiems suteiktą pagal Sąjungos teisės nuostatas, ir visišką
šių nuostatų veiksmingumą (žr. minėto sprendimo byloje Impact 42 p.). Taikydami nacionalinę teisę, nacionaliniai teismai turi ją aiškinti kuo labiau atsižvelgdami į direktyvos
tekstą ir į jos tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas rezultatas ir taip būtų laikomasi
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio trečios pastraipos (šiuo aspektu
žr. jau minėto sprendimo von Colson ir Kamann 26 p.; 1990 m. lapkričio 13 d. sprendimą
byloje Marleasing SA prieš La Comercial Internacional de Alimentacion SA, C-106/89, 8
p., 2004 m. spalio 5 d. sprendimą sujungtose bylose Pfeiffer ir kt. prieš Deutsches Rotes
Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, C-397/01, C-398/01, C-399/01, C-400/01, C-401/01,
C-402/01 ir C-403/01, 113 p.). Reikalavimas aiškinti nacionalinę teisę Sąjungos teisę atitinkančia prasme išplaukia iš pačios Sutarties sistemos, kadangi toks aiškinimas leidžia
bylą nagrinėjančiam nacionaliniam teismui pagal savo kompetenciją užtikrinti visišką
Sąjungos teisės veiksmingumą (šiuo klausimu žr. jau minėto sprendimo sujungtose bylose Pfeiffer ir kt. 114 p.). Be to, iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos aišku,
kad visais atvejais, kai direktyvos nuostatos savo turiniu yra besąlygiškos ir pakankamai
tikslios, asmenys gali jomis pasiremti nacionaliniuose teismuose prieš valstybę, jei per
nurodytą laikotarpį jos neperkėlė direktyvos į nacionalinę teisę ar ją perkėlė neteisingai
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(žr. 1991 m. lapkričio 19 d. sprendimą sujungtose bylose Francovich ir kt. prieš Italijos
valstybę, C-6/90 ir C-9/90, 11 p., 2002 m. liepos 11 d. sprendimą Marks & Spencer prieš
Commissioners of Customs & Excise, C-62/00, 25 p., jau minėto sprendimo sujungtose
bylose Pfeiffer ir kt. 103 p.). Jeigu nacionalinės teisės negalima aiškinti ir taikyti pagal
Sąjungos teisės reikalavimus, nacionaliniai teismai ir administraciniai valdžios organai
privalo taikyti visą Sąjungos teisę ir ginti pagal ją suteikiamas asmenų teises ir prireikus
netaikyti bet kurios jai prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos (žr. pvz., 2010 m.
lapkričio 25 d. sprendimą byloje Fuß prieš Stadt Halle, C-429/09, 40 p.) ( 2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-105/2012).
11. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad Europos Sąjungos teisė – tai ir
bendrų teisės principų, kurie yra Sąjungos teisės sudedamoji dalis, pvz., teisinio saugumo, proporcingumo ar lex retro non agit (teisės aktų galia turi būti nukreipta tik į ateitį)
principų turinio aiškinimo šaltinis.
12. Reikia pažymėti, kad kaip teisės aiškinimo šaltinis, teisės aiškinimui bei taikymui labai svarbi yra ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, taikydamas Europos Sąjungos teisės normas, teismas taip pat vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių institucijų
sprendimais ir prejudiciniais sprendimais. Įstatymų nustatytais atvejais teismas kreipiasi
į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją prašydamas preliminaraus nutarimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu. Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktika, kaip doktrininis teisės aiškinimo šaltinis, ypač reikšminga
mokesčių, muitų, konkurencijos, užsieniečių teisinės padėties bylose.
13. Greta paminėtų teisės šaltinių išskirtina ir Europos Sąjungos Pagrindinių teisių
chartija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m.
gruodžio 8 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A756-686/2010 akcentavo, kad Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje apibrėžiant gero administravimo principo
turinį, be kita ko, taip pat nurodoma „teisė būti išklausytam“, kuri reiškia, jog kiekvienas
asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę (Pagrindinių teisių chartijos 41 str. 2 d. a p.). Ši Chartijos nuostata išreiškia bendro
pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį.
14. Norminiai teisės aktai. Svarbią dalį administracinių teisės šaltinių sistemoje užima norminiai teisės aktai. Teisės aktai yra atitinkamų viešosios valdžios institucijų arba
referendumu sukurti teisės šaltiniai, kuriuose yra įtvirtinta teisė – tam tikra tekstine forma išdėstytos teisės nuostatos. Teisės aktai, kaip teisės šaltiniai, atsiranda, yra pakeičiami
(papildomi) ir panaikinami atitinkamų institucijų arba visuotiniu balsavimu (referendumu) priimtais sprendimais (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).
Pirminis teisės aktas, turintis aukščiausiąją teisinę galią šalies teisės šaltinių sistemoje
yra įstatymas. Seimo priimtame įstatyme išreiškiama tautos valia svarbiausiais visuomenės gyvenimo klausimais (Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarimas). Administraciniuose teismuose taikomos procesinės taisyklės kodifikuotos Administracinių
bylų teisenos įstatyme. Tačiau Administracinių bylų teisenos įstatymas nėra vienintelis
administracinio proceso teisės šaltinis. Lietuvos Respublikos teismų įstatymas įtvirtina
pagrindinius bylų nagrinėjimo teismuose principus (2−9 str., 34 str.) bei teisės šaltinius
(33 str.). Tam tikros procesinės taisyklės įtvirtintos ir specialiuosiuose įstatymuose. Kaip
pavyzdžius įstatymų, kuriuose reglamentuotos atskirų administracinių bylų kategorijų
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teisenos nuostatos, galima nurodyti šiuos įstatymus:
- Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Šiame įstatyme įtvirtinama taisyklė, kad administraciniuose teismuose nagrinėtini ginčai, kilę dėl Žurnalistų
ir leidėjų etikos komisijos sprendimų. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo 46 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai, nesutinkantys su Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimais, gali kreiptis dėl
jų į Vilniaus apygardos administracinį teismą, tačiau privalo juos paskelbti šio straipsnio
7 dalyje nustatyta tvarka.
- Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Mokesčių administravimo įstatymo 144 straipsnis įtvirtina, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kurį
mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą. Mokestiniams ginčams yra nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Kiti
ginčai tarp mokesčio mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) ir mokesčio administratoriaus ar jo pareigūno, taip pat ginčai dėl centrinio mokesčių administratoriaus
sprendimų (jų nepriėmimo), kuriais mokestiniai ginčai nesprendžiami iš esmės, nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Mokesčių administravimo įstatymo 146 str. 1 d.). Skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus arba
Mokestinių ginčų komisijos sprendimo dėl mokestinio ginčo nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme (Mokesčių administravimo įstatymo 159 str. 4 d.).
- Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Šis įstatymas numato tam tikras prašymo dėl sankcijų ūkio subjektų vadovams skyrimo pateikimo teismui ir nagrinėjimo
teisme taisykles (Konkurencijos įstatymo 40, 41 str.), sprendimų, kuriuos priima teismas,
išnagrinėjęs skundą dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, rūšis (Konkurencijos įstatymo
34 str.), Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimo tvarką (Konkurencijos įstatymo
33 str.) ir kt.
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Šis įstatymas numato, kad nustačius, kad
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 administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme
ginčijamas tik statybą leidžiantis dokumentas (Statybos įstatymo 281 str. 1 d. 2 p.)
- Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodeksas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ekonominės sankcijų skyrimas ūkio subjektams pagal nustatytą specialųjį teisinį reguliavimą pagal savo prigimtį
prilyginamas nuobaudų už administracinius nusižengimus taikymui. Todėl tam tikrais
atvejais kai specialiajame teisiniame reguliavime nėra nustatytų taisyklių, priskirtų bendrajai administracinių teisės pažeidimų teisei, taikomos Administracinių teisės pažeidimų kodekso bendrosios dalies normos (pvz., 2006 m. sausio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-696/2006; 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A63-1647/2008).
15. Teisės šaltiniu teismų praktikoje pripažįstami ir kiti viešosios valdžios institucijų priimami norminiai administraciniai teisės aktai. Pavyzdžiui, nors viešojo administravimo subjektų ar prokurorų vidaus administravimo veiklą reglamentuojantys teisės
aktai tiesiogiai kreipimosi į teismą santykių nereglamentuoja, šie teisės aktai, kurie skirti
tinkamam institucijos ar įstaigos administravimui užtikrinti, taip pat galėtų būti pasitelkti kaip pagalbinis teisės šaltinis nustatant, ar atitinkamas subjektas tinkamai vykdė
savo funkcijas rinkdamas informaciją bei atlikdamas kitus veiksmus, sprendžiant, ar
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nėra praleistas kreipimosi į teismą ginant viešąjį interesą terminas (2008 m. liepos 25 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15).
16. Kaip pagalbinis teisės šaltinis teismų praktikoje pripažįstami ir teisės aktų travaux préparatoires (paruošiamieji dokumentai). Travaux préparatoires pripažįstami kaip
įstatymų leidėjo valią ir ketinimus padedantys nustatyti šaltiniai. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje įstatymų projektų aiškinamieji raštai pripažįstami
tinkamu įstatymų leidėjo valios įrodymu ir jais yra remiamasi (2007 m. gegužės 28 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A6-238/2007; 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A858-3321/2011; 2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2136/2012).
17. Administracinių teismų precedentai. Teismų precedentai yra teisės šaltiniai –
auctoritate rationis; rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos)
teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo
sąlyga. Todėl teismų precedentai negali būti nemotyvuotai ignoruojami (Konstitucinio
Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Reikia pažymėti, kad pagal ABTĮ 13 straipsnio
1 dalį, vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus
teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Taigi, kai dėl tam
tikros atskirų administracinių bylų kategorijų teisenos nuostatos aiškinimo ir taikymo
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra priimta atitinkamų sprendimų (nutarčių), jie vertintini kaip teisės šaltiniai ir jais būtina vadovautis priimant
sprendimą kitose analogiškose bylose.
18. Kita vertus, administracinių teismų praktikoje, remiantis oficialia konstitucine doktrina, ne kartą akcentuota, kad teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės
negalima pervertinti, juo labiau suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin
apdairiai. Pabrėžtina, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie
ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas
taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos
bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Be to, pastebėtina, kad teismų praktika atitinkamų
kategorijų bylose gali būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose
gali būti kuriami, jei tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina (Konstitucinio Teismo
2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Taigi reikalavimas teismams išlaikyti teisės aiškinimo ir
taikymo vientisumą bei neprieštaringumą nereiškia, kad teismų praktika yra statiškas
dalykas, kad ji negali būti vystoma ar keičiama (2011 m. lapkričio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 22, p. 213−241).
Taip pat pažymėtina, kad precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai) turi būti vadovaujamasi aukštesnės
instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu precedentu. Taip pat atsižvelgtina į
precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius, kaip antai: į tai, ar atitinkamas precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į
sprendimo argumentacijos įtikinamumą; į sprendimą priėmusio teismo sudėtį; į tai, ar
dėl ankstesnio teismo sprendimo buvo pareikšta teisėjų atskirųjų nuomonių; į galimus
reikšmingus pokyčius (socialinius, ekonominius ir kt.), įvykusius priėmus atitinkamą
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precedento reikšmę turintį teismo sprendimą, ir kt. (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo
praktikoje yra pažymėjęs, kad nacionalinės jurisprudencijos nuostatų vystymą, taip pat
ir pakeitimą, gali sąlygoti ir kiti šiuolaikinėje visuomenėje itin reikšmingi veiksniai, be
kita ko, susiję su tų pačių teisės normų aiškinimo kaita tarptautinių organizacijų, kurių dalyvė yra Lietuva, organų praktikoje. Administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011
išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas tik pakankamai neseniai suvienodino savo praktiką dėl non bis in idem principo taikymo ir aiškinimo, taip pat pritaikė jį pagal savo pobūdį mokestinės baudos atžvilgiu. Išplėstinės
teisėjų kolegijos vertinimu, visa tai lėmė, kad priimtame sprendime atsispindinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos raida, buvo konstituciškai pateisinama
ir objektyviai būtina, be kita ko, siekiant garantuoti žmogaus teisių, kaip šiuolaikinės
visuomenės esminės vertybės, apsaugą ir nepaneigti Konvencija siekiamų tikslų (2011
m. lapkričio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A1432619/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, p. 213−241;
taip pat žr. 2011 m. spalio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje
byloje Nr. A146-1477/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22,
p. 193−212).
19. Teisės doktrina. Kaip visuotinai pripažįstamas antrinis, netiesioginis teisės šaltinis administraciniame procese svarbi teisės doktrina. Administraciniai teismai paprastai remiasi teisės doktrinoje pateiktomis nuostatomis, analizuodami tam tikrų proceso
įstatymų ar principų prasmę. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-182/2011 teisėjų kolegija, remdamasi teisės doktrina, nurodė, kad tokia situacija, kai tą patį teisinį
santykį vienu metu skirtingai reglamentuoja dviejų ar daugiau teisės aktų normos, teisės
teorijoje apibūdinama kaip teisės aktų kolizija, kuri gali būti išsprendžiama taikant subordinacijos, lex posterior derogat legi priori (taikomas vėliau priimtas įstatymas) taisykles (2011 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-182/2011).
I.1.2. Įstatymo ir teisės analogija
(ABTĮ 4 str. 5 ir 6 d., 1 str. 2 d.)

20. Teisiškai sureguliuoti visas gyvenimiškas situacijas visose viešojo administravimo srityse yra objektyviai neįmanoma dėl viešosios teisės sričių specifikos, t. y. reguliuojamos veiklos platumo. Net ir tais atvejais, kai juridiškai tam tikrų viešųjų santykių
norminis modelis vis dėlto yra nustatytas, administracinė teisės norma, kaip abstraktaus
pobūdžio elgesio taisyklė, neleidžia iš anksto numatyti visų jos įgyvendinimo niuansų,
kurie gali kilti administracinės teisės normos taikymo praktikoje metu. Tokiais atvejais
naudojami specialūs juridiniai metodai, t. y. įstatymo analogija arba teisės analogija,
kurie tam tikra prasme konkrečiu atveju pašalina administracinio teisinio reguliavimo
spragas bei leidžia išnagrinėti atitinkamą klausimą ir priimti vienokį ar kitokį sprendimą (2011 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1121/2011).
21. ABTĮ 1 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad nagrinėdamas bylas administracinis teismas vadovaujasi šio įstatymo normomis, taip pat Civilinio proceso kodekso normomis, kai šis įstatymas jas tiesiogiai nurodo. Taigi procesas administraciniuose teismuose pirmiausiai vyksta vadovaujantis būtent Administracinių bylų teisenos įstatymo
nuostatomis. ABTĮ 4 straipsnio 5 dalis taip pat nustato, kad jeigu yra prieštaravimas
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tarp šio įstatymo normų ir kitų įstatymų (išskyrus specialiuosius įstatymus), teismas
turi vadovautis Administracinių bylų teisenos įstatymo normomis. Taigi ši norma, viena
vertus, įtvirtina ABTĮ prioritetą kitų įstatymų atžvilgiu, kita vertus, nustato išimtį iš šios
taisyklės – kai tam tikrus administracinių bylų teisenos klausimas reguliuoja specialieji
įstatymai, turėtų būti taikomos būtent pastarųjų įstatymų, o ne ABTĮ normos. Pavyzdžiui, tam tikrų procesinio pobūdžio taisyklių galime rasti specifinę viešojo administravimo sritį reguliuojančiuose Lietuvos Respublikos konkurencijos, Užsieniečių teisinės
padėties, Mokesčių administravimo, Statybos ir kituose įstatymuose.
22. Pirmiau paminėta ABTĮ 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė taip pat nereiškia, kad Civilinio proceso kodekso normos administracinių bylų teisenoje yra aktualios
išskirtinai tik tais atvejais, kai ABTĮ tiesiogiai nukreipia į minėtą kodeksą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalį, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei
ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme,
taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Vadinasi, nustačius administracinių bylų
teisenos reguliavimo spragą, pagal analogiją gali būti atsižvelgiama ir iš esmės vadovaujamasi Civilinio proceso kodekso normomis.
23. Bene dažniausiai įstatymo analogija administraciniai teismai naudojasi spręsdami atstovavimo išlaidų administraciniame procese atlyginimo klausimus (ABTĮ 44 str. 6
d.). Šiuo aspektu gali būti paminėti šie administracinių teismų praktikos pavyzdžiai:
- Apskaičiuodamas priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, kai nėra patenkinamas pareiškėjo reikalavimas visa apimtimi, teismas pagal įstatymo analogiją, taiko Civilinio
proceso kodekso (toliau – ir CPK) 93 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias ieškinį
patenkinus iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų
ieškinio reikalavimų daliai (žr., pvz., 2010 m. sausio 29 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS146-68/2010).
- Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi
išlaidų paskirstymo tais atvejais, kai pareiškėjas atsisako skundo ne remdamasis tuo, kad
atsakovas geruoju jį patenkino, ir administracinė byla yra nutraukiama. Tačiau neginčytina, kad ir tada, kai pareiškėjas atsisako skundo atsakovui geruoju jo nepatenkinus, iki
tol, kol pareiškėjas atsisako skundo ir teismas nutraukia bylą, atsakovas gali būti ėmęsis
aktyvių savo teisių gynybos veiksmų ir patyręs atitinkamų bylinėjimosi išlaidų. Situacija, kai tokios išlaidos būtų pagrįstos, tačiau nebūtų atlyginamos, nebūtų pateisinama
teisingumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo požiūriu, nes šios išlaidos patiriamos dėl
pareiškėjo kreipimosi į teismą. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą,
kai pareiškėjas atsisako skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, Administracinių bylų teisenos įstatyme egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, todėl, užpildant
šią spragą, taikytina įstatymo analogija (ABTĮ 4 str. 6 d.). Pagal Administracinių bylų
teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas,
turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Skundo atsisakymas ir bylos nutraukimas pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš esmės prilygsta teismo
sprendimui, priimtam atsakovo naudai, t. y. skundo netenkinimui. Pareiškėjui atsisakius
savo reikalavimų ir teismui nutraukus bylą, teisė į teisminę gynybą laikoma realizuota, ir
pareiškėjas su tapačiu reikalavimu niekada nebeturės teisės kreiptis į teismą. Analogiškos teisinės pasekmės iškyla ir įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo pareiškėjo skundas
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netenkinamas (ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., 101 str. 2 p.). Tiek pareiškėjui atsisakius skundo ne
todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, tiek teismui sprendimu atmetus pareiškėjo
skundą, pareiškėjo materialinis teisinis reikalavimas atsakovui lieka nepatenkintas, o
pareiškėjo procesinė teisinė galimybė dar sykį teisme iškelti tapatų klausimą prarandama. Todėl pareiškėjui atsisakius skundo net ir tais atvejais, kai atsakovas geruoju jo
nepatenkina, atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti jo patirtas atstovavimo išlaidas.
Norminis tokių atstovavimo išlaidų priteisimo pagrindas yra Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis, taikant ją kartu su Administracinių bylų teisenos
įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi (2008 m. rugsėjo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 16).
- Administracinių bylų teisenos įstatyme tiesiogiai nėra reglamentuoti ir priteisiamų teismo išlaidų išdėstymo ar atidėjimo klausimai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad administracinėje byloje vykdant sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, taip pat ir sprendžiant klausimus dėl sprendimo
įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo turi būti taikomos šiuos klausimus reglamentuojančios Civilinio proceso kodekso nuostatos. Atitinkamai, remiantis šio kodekso nuostatomis, turėtų būti sprendžiamas prašymas išdėstyti dalimis teismo priteistos išlaidų atlyginimo sumos sumokėjimą arba atidėti sprendimo dėl išlaidų atlyginimo vykdymą (2010
m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-261/2010).
24. Pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas sprendžiami ir administracinių
sprendimų vykdymo klausimai (ABTĮ 97 str.). Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismas, spręsdamas sprendimo
vykdymo atidėjimo klausimą, remdamasis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgia į
šalių finansinę padėtį bei kitas išskirtines aplinkybes – sveikatos būklę ir kt. (pvz., 2011
m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-251/2011; 2009 m. lapkričio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Administracinė byla Nr. AS822-696/2009).
25. Sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo klausimą, kaip vieną iš būdų teisingumui pasiekti, administraciniai teismai pagal analogiją taip pat taiko Civilinio kodekso
(toliau – ir CK) bei CPK nuostatas, konkrečiai – CK 6.983 straipsnio 1 dalyje ir CPK 13
straipsnyje įtvirtintas taisykles. CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti
teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus
ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl
jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose
ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13
str.). Jeigu pateikta taikos sutartis išreiškia pareiškėjo ir atsakovo valią taikiai išspręsti
byloje kilusį ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, administracinis teismas tokią taikos sutartį patvirtina (ABTĮ 4 str. 6 d., CK 6.983
str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Patvirtinus taikos sutartį, administracinė byla nutraukiama (pvz., 2012 m. kovo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-361/2012).
26. Susidūrus su viešosios teisės normomis nereglamentuotais teisiniais santykiais,
taip pat yra galimas subsidiarus privatinės teisės normų taikymas. Tai tiesiogiai numato
ir Civilinio kodekso 1.1 straipsnis. Pagal šio straipsnio 2 dalį, turtiniams santykiams,
kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie
tiesiogiai atsiranda, kai valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas
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pavaldumas) arba įstatymų nustatytas asmenims pareigas valstybei ar jos taiko įstatymų
nustatytas administracines ar baudžiamąsias sankcijas, įskaitant valstybės mokesčių, kitų
privalomų rinkliavų ar įmokų valstybei ar jos institucijoms, valstybės biudžeto santykius, bei kitokiems santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, Civilinio
kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai,
taip pat Civilinio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais. Iš šios bendrosios Civilinio kodekso nuostatos matyti, kad 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 susidūrus su
situacija, kai viešosios teisės santykiai yra tiesiogiai reglamentuoti atitinkamos viešosios
teisės normomis ir kai tokia situacija įsakmiai nenurodyta Civiliniame kodekse, turi
būti taikomos atitinkamos viešosios teisės normos. Tokiais atvejais Civilinio kodekso
normos netaikytinos (2003 m. gruodžio 15 d. plenarinės sesijos nutartis administracinėje byloje Nr. A11-648/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4; taip pat žr. 2010
m. rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-616/2010, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 20). Remiantis šiais argumentais, administracinių
teismų praktikoje yra pripažinta, kad mokestiniai teisiniai santykiai pagal savo prigimtį
nėra laikomi civiliniais teisiniais santykiais, o priklauso viešojo administravimo sričiai ir
yra reglamentuojami viešosios teisės normomis. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra atkreipęs dėmesį, kad viešosios ir privatinės teisės atribojimo klausimas nėra paprastas. Iškilus poreikiui, viešosios ir privatinės teisės ribų nustatymas turi
būti sprendžiamas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į vertintinų teisinių santykių reglamentavimą. Taip pat, atsižvelgiant į Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalį, ne
visada yra aiškiai atskiriamas ir civilinės bei viešosios teisių normų taikymas, susidūrus
su mokestiniais, t. y. viešosios teisės reglamentuojamais teisiniais santykiais. 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 viešosios teisės teisinio reglamentavimo spragą, dėl kurios subsidiariai turi būti
taikomos Civilinio kodekso normos (CK 1.1 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju
mokesčių administratoriui būtinybės remtis ir taikyti Civilinio kodekso normas nebuvo, todėl atsakovas, nustatydamas apmokestinamąją pareiškėjo pelno dalį, turėjo remtis
konkrečiomis viešosios teisės normomis, tiesiogiai reglamentuojančiomis mokestinius
teisinius santykius (2003 m. gruodžio 15 d. plenarinės sesijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A11-648/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4; plačiau apie mokesčių
teisės santykį su kitų teisės šakų normomis žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo (I dalis) 560–565 p.).
27. Administracinių teismų praktikoje pagal įstatymo analogiją taikomos ne tik privatinės teisės normos, bet ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtintos taisyklės. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad atsakomybė už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus siejama su administracine atsakomybe,
o ekonominės sankcijos už tokius pažeidimus pagal savo prigimtį prilyginamos nuo558
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baudoms už administracinius nusižengimus. Tabako kontrolės įstatyme praktiškai nėra
taisyklių, priskirtų bendrajai administracinių teisės pažeidimų teisei, o tai laikytina teisės spraga, kuri šalinama taikant įstatymo analogiją – Administracinių teisės pažeidimų
kodekso bendrosios dalies normas (pvz., 2006 m. sausio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-696/2006; 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A63-1647/2008). Pagal analogiją, Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatos
buvo taikomos ir bylose dėl konkurencijos teisinių santykių, užpildant Konkurencijos
įstatyme buvusią spragą dėl termino, kuriam esant būtų galima laikyti, jog buvo padarytas pakartotinis konkurencijos teisės pažeidimas2. Administracinėje byloje Nr. A5021668/2012 teisėjų kolegija nusprendė, kad skiriant baudas pagal Konkurencijos įstatymą ir nustatant, ar gali būti taikoma atsakomybę sunkinanti aplinkybė už pakartotinį
pažeidimą, protinga ir teisinga kaip analogija vadovautis ATPK 32 straipsnio 1 dalies 5
punkte įtvirtintu teisiniu reguliavimu, pagal kurį pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė
nuobauda, vertinamas kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Byloje nustačius, kad nuo
pareiškėjo nubaudimo už analogiško pažeidimo padarymą iki pažeidimo, už kurį pareiškėjas nubaustas nagrinėtu atveju, buvo praėję daugiau kaip vieneri metai, nuspręsta,
jog Konkurencijos tarybai skiriant baudą, nebuvo galima vertinti, kad pareiškėjas padarė pakartotinį pažeidimą ir šiuo pagrindu laikyti, jog tai yra jo atsakomybę sunkinanti
aplinkybė (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012).
28. Tokiu atveju, kai visuomeninio santykio apskritai nereguliuoja pozityviosios
teisės normos, jis gali būti sureguliuotas remiantis teisės analogija sukurta norma (pvz.,
2009 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje A662-1232/2009). Kaip minėta,
šiais atvejais remiantis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalimi, teismas vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Teismas
privalo, jeigu nustato, kad asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos dėl to, kad nenustatytas
tam tikras teisinis reguliavimas, užtikrinti pažeistų teisių teisminę gynybą, taikydamas
ne tik įstatymą (plačiąja prasme), bet ir inter alia bendruosius teisės principus, taip pat
aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją. Toks teisinio
reguliavimo trūkumų įveikimas ad hoc, teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida
asmens, kuris kreipėsi į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, teisių ir laisvių apsaugai
užtikrinti atitinkamuose individualiuose visuomeniniuose santykiuose (2010 m. birželio 7 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19).
29. Šiuo aspektu pažymėtina, kad administraciniai teismai savo teisę pildyti teisės
spragas, remiantis teisės principais, be kita ko, grindžia oficialia konstitucine doktrina. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs,
jog įstatymų leidėjo neišspręsti teisės taikymo klausimai yra teismų praktikos dalykas
(Konstitucinio Teismo 1998 m. liepos 9 d. nutarimas, 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimas). Įstatymų leidėjo neišspręstus teisės taikymo klausimus gali spręsti teismai, nagrinėjantys ginčus dėl atitinkamų teisės aktų (jų dalių) taikymo (Konstitucinio Teismo
2

Atkreiptinas dėmesys, kad naujos redakcijos Konkurencijos įstatymo (2012 m. kovo 22 d. įstatymo Nr.
XI-1937 redakcija) 37 str. 3 d. nustatyta, kad atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai,
kad ūkio subjektai <...> pakartotinai per septynerius metus padarė pažeidimą, už kurį ūkio subjektams
jau buvo paskirtos šiame įstatyme numatytos sankcijos. Taigi minėta spraga šiuo metu įstatymų
leidėjo yra eliminuota.
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2006 m. lapkričio 20 d. sprendimas). Teismai neabejotinai turi ir iš Konstitucijos kylančius įgaliojimus taikyti inter alia bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios
teisės aktus, pirmiausia Konstituciją – aukščiausiąją teisę (Konstitucinio Teismo 2006 m.
rugpjūčio 8 d. sprendimas). Jeigu tokie teismų įgaliojimai būtų neigiami, nepripažįstami,
jeigu teismų galimybės taikyti teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją, priklausytų nuo to, ar tam tikras teisėkūros subjektas nepaliko savo nustatyto (teisės aktuose) teisinio reguliavimo spragų, ir bylas galėtų išspręsti tik po to, kai tos teisės spragos
bus užpildytos teisėkūros būdu, tuomet tektų konstatuoti, kad teismai, spręsdami bylas,
taiko ne teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją, o tik įstatymą (apibendrinta
šios sąvokos prasme), kad jie ne vykdo teisingumą pagal teisę, o tik formaliai taiko teisės aktų straipsnius (jų dalis), kad konstitucinėms vertybėms, inter alia asmens teisėms
ir laisvėms, žala gali būti daroma (ir neatlyginama ar kitaip neatitaisoma) vien dėl to,
kad atitinkamas teisėkūros subjektas tam tikrų santykių nesureguliuoja teisiškai (arba
juos teisiškai sureguliuoja nepakankamai intensyviai), t. y. kad nors Konstitucijoje ir yra
įtvirtintos tam tikros vertybės, jos nėra deramai ginamos ir saugomos pagal Konstituciją. Tai nesiderina su teismų socialine ir konstitucine paskirtimi. Be to, tai reikštų, kad
teisė yra traktuojama vien kaip jos tekstinė forma, sutapatinama su ja (Konstitucinio
Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).
30. Atsižvelgdamas į pirmiau minėtas nuostatas, administracinis teismas nagrinėjamą individualų ginčą gali spręsti teisinio reguliavimo spragą užpildydamas ad hoc,
tiesiogiai taikydamas aukščiausiąją teisę – Konstituciją ir bendruosius teisės principus.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-2414/2011 ginčas kilo dėl teisės gauti motinystės pašalpą pareiškėjai, kurios antrasis vaikas gimė pirmojo vaiko priežiūros atostogų metu. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šalčininkų skyrius atsisakė
skirti pašalpą gimus antrajam vaikui, nustačius, kad pareiškėja, būdama pirmojo vaiko priežiūros atostogose, dar iki antrojo nėštumo pradžios, buvo atleista iš darbo dėl
įmonės bankroto. Išnagrinėjusi bylą, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos
atleidimo iš darbo dėl įmonės bankroto faktas, kuris įvyko pareiškėjai esant motinystės
atostogose vaiko priežiūrai iki jam sueis dveji metai, yra nuo pareiškėjos valios nepriklausanti aplinkybė. Kitos (antro vaiko) nėštumo ir gimdymo atostogos faktiškai prasidėjo prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu, kuriuo pareiškėja buvo
atleista iš darbo dėl įmonės bankroto. Pareiškėjai pirmo vaiko priežiūros metu (iki jam
sueis dveji metai) susiklosčiusios aplinkybės, kad ji buvo atleista iš darbo dėl įmonės
bankroto, tačiau atleidimo iš darbo dieną nebuvo nėščia, negali būti vertinamos kaip
paneigiančios pareiškėjos teisę ir užkertančios jai kelią gauti Konstitucijos garantuotą
paramą motinystei – motinystės pašalpą gimus antram vaikui. Teisėjų kolegija, konstatuodama įstatymų spragą bei tiesiogiai taikydama Konstituciją, sprendė, kad motinystės
pašalpos dėl pirmiau minėtų aplinkybių neskyrimas pažeistų pareiškėjos konstitucinę
teisę į socialinę paramą motinystės atveju, jos teisėtus lūkesčius, taip pat neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų (2011 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A146-2414/2011; taip pat žr. 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A146-635/2009).
31. Remdamiesi bendraisiais teisės principais, administraciniai teismai taip pat
sprendžia bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo, kai įstatymai konkrečiai tokios teisės
suinteresuotiems asmenims nenumato. Pavyzdžiui, įstatymuose konkrečiai nenustatytas
specialus neturtinės žalos, kilusios taikant administracinių teisės pažeidimų bylų teise560
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nos užtikrinimo priemones, atlyginimo pagrindas. Atkreiptinas dėmesys, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime pažymėjo, jog asmuo pagal Konstituciją
turi teisę reikalauti neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais padarytos žalos
atlyginimo ir tada, kai atitinkamas žalos atlyginimo atvejis jokiame įstatyme nėra nurodytas, o teismai, pagal savo kompetenciją sprendžiantys tokias bylas, turi konstitucinius
įgaliojimus atitinkamą žalos atlyginimą priteisti, tiesiogiai taikydami Konstituciją (joje
įtvirtintus teisingumo, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, proporcingumo, tinkamo
teisinio proceso, asmenų lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principus, kitas
Konstitucijos nuostatas), bendruosius teisės principus, vadovaudamiesi inter alia protingumo principu. Taigi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio
2 dalies nuostatas, į tai, kad būtinumas atlyginti žalą yra konstitucinis principas, į tai, kad
iš Konstitucijos neišplaukia, jog įstatymais galima nustatyti kokias nors išimtis, pagal
kurias asmeniui padaryta materialinė ir (arba) moralinė žala neatlyginama, valstybės
institucijų veiksmais padaryta neturtinė žala administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje gali būti atlyginama, nepaisant to, jog įstatyme konkrečiai nenustatytas specialus
tokios žalos atlyginimo pagrindas (2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.
14).
I.1.3. Teisės aktų galiojimas laike; lex retro non agit principas
(ABTĮ 4 str. 4 d.)

32. ABTĮ 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad administracinių bylų procesas vyksta
pagal administracinio proceso įstatymus, galiojančius bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad jei pareiškėjas patikslina prašymą ir pareiškia
naujus reikalavimus jau po to, kai įsigaliojo naujos procesinės normos, teismas, vadovaudamasis ABTĮ 4 straipsnio 4 dalimi, spręsdamas dėl tokių reikalavimų priimtinumo,
turėtų atsižvelgti į pasikeitusį teisinį reguliavimą (2012 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-58/2012). Minėta teisės norma taip pat lemia, kad jei skundžiamas sprendimas priimtas tuo metu, kai dar buvo nustatyta ikiteisminė šio ginčo
nagrinėjimo tvarka, tačiau paduodant skundą teismui tokia tvarka jau nebenumatyta,
nėra pagrindo reikalauti, kad ginčas būtų sprendžiamas anksčiau nustatyta ikiteismine
ginčo nagrinėjimo tvarka. Kitaip tariant, sprendžiant klausimą, ar pareiškėjo keliamam
ginčui nustatyta privaloma išankstinė ikiteisminė nagrinėjimo tvarka, turi būti vadovaujamasi kreipimosi į teismą metu galiojančiu teisiniu reglamentavimu (2007 m. liepos
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-260/2007, 2005 m. sausio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS5–16/2005).
33. Siekiant teisinių santykių stabilumo, administracinių bylų teisenoje taikomas
principas lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja). Pagal šį teisės principą – teisės
aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų galiojimas atgal neleidžiamas
(2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1960/2012). Tai teisės
norminiams aktams keliamas reikalavimas, kad juose įtvirtintos teisės normos negali
būti taikomos juridiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, atsiradusioms dar iki šio
akto įsigaliojimo. Šiuo principu siekiama užtikrinti teisinio reguliavimo bei asmenų teisinio statuso aiškumą, stabilumą. Subjektai turi žinoti, kokio elgesio iš jų yra tikimasi,
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reikalaujama, ir turi būti tikri, kad už teisės aktus atitinkantį elgesį jiems nebus taikomos
teisinės poveikio priemonės vėliau pasikeitusio teisinio reguliavimo pagrindu (2012 m.
balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1508/2012).
34. Lex retro non agit principas grindžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7
straipsnio 2 dalimi, pagal kurią galioja tik paskelbti įstatymai. Šios nuostatos svarba ne
kartą akcentuota konstitucinėje doktrinoje. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies nuostatą, ne kartą yra nurodęs, jog joje atsispindi teisės
principas, jog paskelbti įstatymai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios (lex retro
non agit); taigi įstatymai taikomi tiems faktams ir pasekmėms, kurios atsiranda po šių
įstatymų įsigaliojimo; reikalavimas, kad paskelbti įstatymai galiotų į ateitį ir neturėtų
grįžtamosios galios – svarbi teisinio tikrumo prielaida, esminis teisės viešpatavimo, teisinės valstybės elementas (Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d., 2003 m. rugsėjo
30 d. nutarimai). Be to, Konstitucinis Teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutarime konstatavo, kad nei įstatymu, nei poįstatyminiais aktais negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų įsiterpta į jau pasibaigusius teisinius santykius. Tokiu reguliavimu,
kuriuo teisės normos galėtų būti pakeistos, kai reguliuojami santykiai jau yra baigti,
būtų sudarytos prielaidos paneigti asmenų teisėtus lūkesčius, teisinį tikrumą ir teisinį
saugumą, konstitucinį teisingumo principą. Taigi teisės aktai pagal bendrą taisyklę netaikomi tiems įvykusiems teisiniams faktams ir teisiniams padariniams, kurie atsirado
iki naujai priimto teisės akto įsigaliojimo.
35. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės principas lex retro non agit turi tam tikrų taikymo išimčių. Šis principas nėra taikomas pasikeitusiam teisiniam reguliavimui, kuriuo
palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams
(lex benignor retro agit). Ši išimtis yra reikšminga bylose, kai tam tikras subjektas yra
traukiamas administracinėn atsakomybėn. Čia įstatymas galioja atgal dviem atvejais:
kai panaikina veikos baudžiamumą ir švelnina atsakomybę (taip pat žr. Konstitucinio
Teismo 1998 m. kovo 25 d. nutarimą, 2001 m. sausio 11 d. nutarimą). Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuota, kad įstatymo leidėjui
pakeitus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio nuostatas, sušvelninant
nustatytus reikalavimus, susijusias su asmenų pripažinimu nepriekaištingos reputacijos
asmenimis, naujos įstatymo 18 straipsnio redakcijos nuostatos pagerina suinteresuotų asmenų teisinę padėtį lyginant su ankstesne įstatymo redakcija. Todėl vertinant, ar
asmuo atitinka nepriekaištingos reputacijos asmeniui keliamus reikalavimus, taikytina
naujai įsigaliojusi nuo 2011 m. kovo 1 d. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18
straipsnio redakcija, kurioje nebėra nuostatos, kad nepriekaištingos reputacijos asmeniu
nelaikomas asmuo, kuris yra įrašytas į operatyvinę įskaitą (2011 m. birželio 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-1068/2011).
36. Kita vertus, pasikeitus nustatytam teisiniam reguliavimui, lex retro non agit
principas nedraudžia atsižvelgti ir vertinti aplinkybes, kurios egzistavo iki tam tikro
teisės akto priėmimo. Administracinėje byloje Nr. A442-66/2009 išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad ta aplinkybė, jog iki 2003 m. sausio 1 d. galioję mokesčių įstatymai
nenumatė tokio mokesčio objekto kaip individualios veiklos pajamos, reiškia tai, jog
iki 2003 m. sausio 1 d. gyventojų (fizinių asmenų) gautos pajamos negali būti apmokestintos taikant nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusias nuostatas, skirtas individualios
veiklos pajamų apmokestinimui, nes tai pažeistų teisės teorijoje visuotinai pripažįstamą teisinio reguliavimo taisyklę lex retro non agit (teisės aktas neturi atgalinio veikimo
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galios). Tačiau tai, kad įstatymų leidėjas apibrėžė individualios veiklos sąvoką tik nuo
2003 m. sausio 7 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatyme, nereiškia, jog gyventojai iki minėtos datos nevykdė individualios veiklos požymius atitinkančios veiklos ir negavo ar nesiekė gauti pajamų (ekonominės naudos)
iš šios veiklos. Pastarasis įstatymas nenumato jokių išimčių tiems asmenims, kurie po
šio įstatymo įsigaliojimo toliau verčiasi iki 2003 m. sausio 1 d. pradėta vykdyti savarankiška veikla, siekdami pajamų ar kitokios ekonominės naudos. Įstatymų leidėjas nenustatė, kad apmokestinama tik individualios veiklos požymius atitinkanti veikla, kuri
pradėta vykdyti nuo 2003 m. sausio 1 d. Tai, jog nuo 2003 m. sausio 7 d. įsigaliojusiu
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ši veikla tapo apmokestinama specifiniu būdu,
savaime nereiškia, kad nustatant, ar verčiamasi individualia veikla, galima atsižvelgti tik
į aplinkybes, atsiradusias po Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo įsigaliojimo. Todėl
aplinkybė, kad individualios veiklos sąvoka buvo apibrėžta tik nuo 2003 m. sausio 1 d.
įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, nepaneigia
mokesčių administratoriaus teisės vertinti iki 2003 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojo
vykdytą veiklą, siekiant surinkti įrodymus, faktiškai pagrindžiančius individualios veiklos tęstinumo požymį, sprendžiant dėl tokios veiklos, kuri vykdoma jau po aptariamo
įstatymo įsigaliojimo, apmokestinimo (2009 m. vasario 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-66/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 17).
37. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad kai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažįsta tam tikrą norminį teisės aktą (jo dalį) prieštaraujančiu Konstitucijai, teismas, spręsdamas konkretų ginčą ir priimdamas sprendimą, šio norminio
akto (jo dalies) netaiko ir juo nesivadovauja net ir tais atvejais, kai skundžiamo administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) metu tas norminis teisės aktas nebuvo pripažintas
prieštaraujančiu Konstitucijai, jei Konstitucinio Teismo nutarimas buvo priimtas pagal
šią individualią bylą nagrinėjančio teismo kreipimąsi į Konstitucinį Teismą arba asmuo
dėl savo teisių, kylančių iš Konstitucijos, gynimo į teismą kreipėsi per įstatymų nustatytus terminus (2004 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A12-219/2004,
2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22). Teisinio reguliavimo spragos,
atsiradusios po Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo arba Konstitucinio Teismo
konstatuotos, tokiu atveju užpildomos ad hoc. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas yra pažymėjęs, kad reikalavimo dėl pareiškėjui neišmokėtos darbo užmokesčio
dalies už 2007–2008 metus, susidariusios dėl šiuo laikotarpiu galiojusioje Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007
m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) numatytos priedų ir priemokų ribos, patenkinimas yra tiesiogiai susijęs su reikalavimui dėl darbo užmokesčio priteisimo taikytinu 3 metų ieškinio senaties terminu (Darbo kodekso 27 str. 2 d.). Ieškinio senatis – tai
įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas
teises pareikšdamas ieškinį (Civilinio kodekso 1.124 str.). Taigi atitinkamais atvejais šis
terminas apibrėžia laiko tarpą, per kurį asmuo gali teismine tvarka apginti savo teises,
be kita ko, kylančias iš Konstitucijos. Todėl jei pareiškėjas į teismą dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo (teisingo apmokėjimo už darbą) kreipėsi nepažeisdamas terminų,
nustatytų tokiems reikalavimams pareikšti ir byloje nenustatoma jokių aplinkybių, užkertančių (ribojančių) galimybę realizuoti aptariamą teisę, paisant iš Konstitucijos, inter
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alia jos 30 straipsnio 1 dalies, nuostatų kylančio reikalavimo asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai, pareiškėjas turi teisę teisme reikalauti teisingai atlyginti
už tą darbą, kuris liko faktiškai neapmokėtas dėl minėto Valstybės tarnybos įstatyme
įtvirtinto apribojimo taikymo. Teisingu atlyginimu už darbą gali būti darbo užmokesčio
dalies, kuri būtų buvusi, bet dėl Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002
m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytos ribos taikymo nebuvo išmokėta, sumokėjimas. Pažeistą pareiškėjo
teisę teismas šiuo atveju privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos
normos ir principai, garantuojantys asmens teisę į teisingą darbo apmokėjimą, o pati
asmens teisė į teisminę pažeistų teisių gynybą būtų fiktyvi – asmuo, net ir per įstatyme
nustatytą terminą kreipęsis į teismą dėl inter alia iš Konstitucijos kylančių teisių gynimo,
realiai tokių teisių apginti teisme negalėtų. Be to, nevykdant iš Konstitucijos kylančios
ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstamos teismo pareigos ad hoc šalinti
Konstitucijai prieštaraujančio teisinio reguliavimo spragas ir šiuo atveju nepriteisiant
pareiškėjui teisingo atlyginimo už faktiškai atliktą darbą, įstatyminis reguliavimas, kuris
buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikomas. Tačiau
tai nebūtų suderinama su Konstitucijos 110 straipsniu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad teisėjas negali
taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.
I.1.4. Acte clair doktrina
(ABTĮ 4 str. 2 ir 3 d.)

38. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, įstatymų nustatytais atvejais teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę
instituciją prašydamas preliminaraus nutarimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo
ar galiojimo klausimu. Tačiau administracinis teismas, tam tikrais atvejais ir esant tam
tikroms sąlygoms gali būti atleistas nuo pareigos pateikti tokį prašymą. Šiuo klausimu administraciniai teismai remiasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau –
ir Teisingumo Teismas, ESTT) praktikoje suformuota doktrina. Pagal šią doktriną, jei
egzistuoja nusistovėjusi Teisingumo Teismo praktika arba jei teisingas Sąjungos teisės
taikymas yra toks akivaizdus, kad dėl pateikto klausimo sprendimo negali kilti jokių
pagrįstų abejonių, galutinės instancijos nacionalinis teismas neprivalo kreiptis į Teisingumo Teismą su prejudiciniu klausimu (Teisingumo Teismo 1982 m. spalio 6 d. sprendimas byloje Cilfit ir kt. (283/81, Rink. p. 3415, 13–16 ir 21 punktai). Sprendime Cilfit ir kt.
Teisingumo Teismas pripažino, kad galutinės instancijos teismai neprivalo kreiptis dėl
prejudicinio sprendimo ne tik tais atvejais, kai tinkamas Europos Sąjungos teisės taikymas yra toks akivaizdus, kad dėl to negali kilti jokių pagrįstų abejonių (vadinamasis acte
clair atvejis), bet ir tuomet, kai Teisingumo Teismas anksčiau – nesvarbu kokio proceso
metu – jau yra išaiškinęs nagrinėjamą Europos Sąjungos teisės nuostatą (vadinamasis
acte éclairé atvejis). Pažymėtina, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką
būtent tik bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas, kuris atsakingas už sprendimo priėmimą, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, turi įvertinti reikalingumą pateikti
prašymą priimti prejudicinį sprendimą, kad galėtų priimti savo sprendimą bei įvertinti
Teisingumo Teismui pateikiamų klausimų svarbą (pvz., žr. 2006 m. birželio 15 d. sprendimo Acereda Herrera, C–466/04, 47 p., taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
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teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-250/2012). Bylą
sprendžiantis teismas, įvertinęs tam tikrus Teisingumo Teismo praktikoje pateiktus išaiškinimus dėl ginčui taikytinos nuostatos, ir nesuabejojęs dėl Europos Sąjungos teisės
nuostatų aiškinimo ir taikymo, neturi pagrindo kreiptis prejudicinio sprendimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (pvz., 2011 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A575-3566/2011). Pastebėtina, kad vien faktinė aplinkybė, jog ginčo šalis nesutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktu teisės aiškinimu, savaime nereiškia, jog
nėra aiškus Europos Sąjungos teisės turinys, ir, atitinkamai, kad yra pagrindas kreiptis į
ESTT prejudicinio sprendimo (2011 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-48/2011).
39. Iš esmės panašių į anksčiau paminėtus principų yra laikomasi ir tais atvejais, kai
yra nagrinėjamas klausimas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą. ABTĮ 4 straipsnio 2
dalyje nustatyta, kad jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo
bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka
Konstituciją. Vadinasi, pareiga kreiptis į Konstitucinį Teismą atsiranda tik tuo atveju, jei
teismas suabejoja byloje taikytino įstatymo ar kito teisės akto atitiktimi Konstitucijai.
Šalių pozicija šiuo klausimu nėra lemiama ir teismui nėra privaloma. Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad klausimas dėl teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecija ir pagrindu teismui kreiptis į Konstitucinį
Teismą su atitinkamu paklausimu gali būti tik paties bylą nagrinėjančio teismo pagrįstas manymas (pagrįstos abejonės) dėl taikytino teisės akto atitikimo Konstitucijai (2012
m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2007/2012). Teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą suteikta išimtinai bylą nagrinėjančiam teismui. Ši teismo teisė įstatymo
nėra sietina su proceso dalyvių atitinkamais prašymais ar reikalavimais, o palikta paties
teismo nuožiūrai. Pagal įstatymo formuluotę „yra pagrindas manyti“ galima daryti išvadą, kad sprendimas kreiptis į Konstitucinį Teismą yra tik teismo atliktos įstatymo
analizės ir aiškinimo rezultatas. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes
ir toje byloje taikytino konkretaus teisės akto turinį, sprendžia, ar yra būtina kreiptis į
Konstitucinį Teismą. Žinoma, tai nereiškia, kad proceso dalyviai neturi teisės pateikti
savo argumentų ir išdėstyti savo pozicijos įstatymo atitikimo Konstitucijai klausimu
(2012 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-78/2012). Pagal Konstituciją pagrindas inicijuoti konstitucinės justicijos bylą Konstituciniame Teisme yra konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui kilusios abejonės dėl toje byloje taikytino teisės akto
atitikties Konstitucijai, kurios privalo būti pašalintos, kad teismas galėtų priimti teisingą
sprendimą (baigiamąjį aktą) (2012 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A520–2320/2012).
40. Pastebėtina, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų, tokius klausimus sprendžia institucija, turinti įgaliojimus taikyti teisės aktus (Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio
13 d., 2006 m. lapkričio 20 d., 2007 m. rugsėjo 12 d., 2011 m. rugsėjo 5 d. sprendimai).
Vadinasi, asmenų prašymai ir argumentai kreiptis į Konstitucinį Teismą, kuriais iš esmės keliami teisės taikymo, o ne teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (arba) įstatymams,
klausimai, gali būti atmetami (2012 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A520-315/2012).
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I.2. Administracinio proceso principai
41. Administracinio proceso principai – tai pagrindinės, vadovaujančios administracinio proceso nuostatos, kurios išreiškia administracinių bylų teisenos esmę ir yra
šios teisės šakos normų aiškinimo ir taikymo, kūrimo pagrindas. Šių principų pagrindinės idėjos ir konkretus turinys atsiskleidžia įvairiuose ABTĮ normose ir dažnai kyla
iš konstitucinio lygmens normų ar principų. ABTĮ nepateikia administracinio proceso
principų sąrašo. Todėl, be kita ko, ir dėl minėtos priežasties šiame apibendrinime nesiekiama pateikti baigtinio administracinio proceso principų sąrašo – minimi ir aprašomi
tik patys aktualiausi, svarbiausi ar dažniausiai kasdieniame administracinių teismų darbe sutinkami principai.
I.2.1. Teisminės gynybos prieinamumo principas
(ABTĮ 5 str. 1 d.)

42. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra pamatinė asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teisės aktų. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, kad asmens teisė kreiptis į teismą yra absoliuti (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d.,
2005 m. vasario 7 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. gegužės 9 d. nutarimai). Asmens teisė
kreiptis į teismą negali būti apribota ar paneigta, nes kiltų grėsmė vienai svarbiausių teisinės valstybės vertybių. Asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų
veiksmų (inter alia Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2001
m. liepos 12 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai). Kaip yra
pažymėjęs Europos Žmogaus Teisių Teismas, teisminiam procesui taikomi teisingumo,
viešumo ir spartumo standartai iš tiesų tampa beverčiai, jeigu teisminis procesas apskritai nėra pradedamas. Vargu, ar galima kalbėti apie teisinės valstybės principą, jeigu
apskritai nėra įgyvendinama teisė kreiptis teisminės gynybos (pvz., Europos Žmogaus
Teisių Teismo 1975 m. sausio 21 d. sprendimo Golder prieš Jungtinę Karalystę, 34–36
par., Series A, Nr. 18).
43. Teisė į teisminę gynybą sprendžiant administracinius ginčus įtvirtinama ABTĮ
5 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama
jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje teisė kreiptis į administracinį teismą aiškinama plačiai. Teismas ne kartą yra
konstatavęs, kad smulkūs formalaus pobūdžio trūkumai asmeniui neturėtų trukdyti
įgyvendinti teisę į teismą (žr., pvz., 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS261-611/2008).
44. Tačiau reikia pažymėti, kad nors teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo, norintis inicijuoti teismo procesą, turi teisę
kreiptis į teismą, tačiau teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikrų
procesinių reikalavimų, numatytų Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24, 39 ir
kituose straipsniuose.
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45. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje taip pat yra
konstatavęs, kad teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas reikalauja, jog privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka būtų aiškiai numatyta įstatyme
(2006 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS5-434/2006). Tai, kad privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta
įstatyme, pažymėta ir LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 11 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007. Šiame procesiniame sprendime, be kita ko,
išaiškinta, kad įstatymų nuostatos, nustatančios privalomą ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką, negali būti aiškinamos plečiamai. Šiuo aspektu pažymėtina ir LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A143-191/2010, kurioje teismas išaiškino, kad išankstinio
administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą instituto paskirtis suponuoja, kad jis
yra skirtas tam, kad ta pati teisinė problema (administracinis ginčas), maksimaliai tokiomis pačiomis kaip ir administraciniame teisme sąlygomis kompetentingos institucijos būtų išnagrinėta ir išspręsta dar iki teismo. Tai reiškia, kad tokio skundo nagrinėjimo
paskirtis yra ne papildomas asmens tariamai pažeistų teisių ar interesų gynimo apsunkinimas, o, priešingai, papildomo mechanizmo, galinčio išspręsti paminėtą teisinę problemą, nustatymas (2010 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje A143-191/2010).
Paminėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo klausimu yra
apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinime (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010, p. 452‒535 ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, p. 540–611).
46. Su teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principais glaudžiai siejasi
teisminės gynybos prioriteto principas. Šiame kontekste reikia pažymėti, kad ABTĮ 17
straipsnio 1 dalis įtvirtina teisminės gynybos prioriteto principą, nustatydama, kad tuo
atveju, jeigu sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini
teismo kompetencijai, o kiti – ne teismo institucijų kompetencijai, visi reikalavimai turi
būti nagrinėjami teisme. Be to, teisminės gynybos prioriteto principas išreiškiamas ir
ABTĮ 17 straipsnio 2 dalies norma, pagal kurią esant abejonei ar galiojančių įstatymų
kolizijai dėl konkretaus ginčo priskyrimo, ginčas nagrinėjamas teisme (pvz., 2011 m.
balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-116/2011).
Plačiau apie teisę kreiptis į teismą ir jos tinkamą įgyvendinimą žr. Apibendrinimo
II skyrių Teisė kreiptis į teismą ir jos realizavimas.
I.2.2. Teisingumą vykdo tik teismas
(ABTĮ 3 str. 2 d., 6 str.)

47. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 6 straipsniu, teismai yra
vienintelė teisingumą vykdanti institucija. Vienas iš pagrindinių teisės į teisingą bylos
nagrinėjimą tikslų – tinkamas teisingumo vykdymas (2011 m. vasario 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-189/2011). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje pažymėta, kad bendroji teisminės valdžios paskirtis ir kompetencija yra vykdyti teisingumą, t. y. visomis priemonėmis siekti jo įgyvendinimo. Administraciniams
teismams esant vienai iš nacionalinių asmens teisių gynimo institucijų, jiems tenka itin
didelė atsakomybė užtikrinti žmogaus teisių apsaugą sprendžiant administracinius ginčus (2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-793/2011).
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48. Pastebėtina, kad teisingumas negali būti tapatinamas su formaliu teisės aktuose
nustatytų taisyklių taikymu. Kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijoje
įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, kad 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 ir – 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 (Konstitucinio
Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2007 m. spalio 24 d., 2008 m. sausio 21 d. nutarimai).
Administracinių teismų praktikoje yra pažymėta, kad pirmenybė sprendžiant administracinį ginčą teiktina ne formaliam įstatymų taikymui, o teisingam ginčo išsprendimui.
Kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo administracinėje byloje
Nr. A556-773/2007, šiuolaikinė teisės samprata remiasi aiškiu teisės ir įstatymo skyrimu
pripažįstant teisę fundamentalesniu dalyku negu įstatymas. Jeigu teisė tapatinama su
įstatymu, tai teisės praktikos požiūriu pirmenybė būtų teikiama ne teisingumui, o teisėtumui. Formalus įstatymų taikymas nulemtų teisėtą sprendimą, kuris ne visada gali būti
teisingas. 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 ir tilpti į tam tikras teisės normas (2007 m. liepos 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-773/2007).
49. Principo, jog teisingumą vykdo tik teismas vienas aspektų yra tai, kad teismai,
vykdydami teisingumą, privalo priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus. Būtent motyvuoti teismų sprendimai visuomenei padeda suvokti, kokias vertybes ir kokiu mastu
gina teismas (2006 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N3-443/2006,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9).
50. Administracinių teismų praktikoje konstatuota, kad bylos išsprendimas, kai
teismas argumentuotai nevertina ginčo esmę sudarančių aplinkybių, netiria pareiškėjų
reikalavimų pagrįstumo, o šiuos reikalavimus atmeta nepateikdamas (neišdėstydamas)
detalios priimto procesinio sprendimo motyvacijos, nėra teisingumo vykdymas. Tokia
situacija gali būti prilyginama atvejui, kai teismo sprendimas yra be motyvų (ABTĮ 142
str. 2 d. 5 p. ) (2011 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2516/2011;
2011 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-388/2011). Nemotyvuotas
teismo sprendimas pažeidžia tiek privačių šalių teisėtą lūkestį dėl efektyvios jų teisės
į teisminę gynybą realizacijos, tinkamo jų ginčo išsprendimo, tiek viešąjį interesą, nes
šiuo atveju pažeidžiami pagrindiniai proceso principai. Taigi nemotyvuotas sprendimas
negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu. Tačiau reikia pažymėti, kad įpareigojimas motyvuoti teismo sprendimą (nutartį) nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną
proceso dalyvių argumentą ar bylos nagrinėjimo metu iškeltą klausimą (2006 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P403-289/2006).
51. Teismo sprendimų motyvavimas nėra vienintelė administracinio teismo pareiga
vykdant teisingumą. Proceso įstatymas reikalauja ne tik motyvuoti teismo sprendimus,
bet ir įpareigoja teismą aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 str.) (2007 m. birželio
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4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A403-568/2007). Administracinių bylų teisenos
įstatymo 81 ir 86 straipsniai įpareigoja pirmosios instancijos teismą išnagrinėti bylą
visapusiškai ir objektyviai, surinkti ir ištirti bylai svarbius įrodymus bei priimti teisėtą
ir pagrįstą sprendimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. Tai reiškia, kad priimdamas sprendimą administracinis teismas turi įvertinti ištirtus teismo posėdyje įrodymus,
konstatuoti, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios
nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra
tenkintinas (ABTĮ 86 str. 2 d.). Teismo sprendimo turinio reikalavimai nustatyti ABTĮ
87 straipsnyje. Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje privalu nurodyti: teismo nustatytas bylos aplinkybes; įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados; argumentus,
dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus; įstatymus, kuriais teismas vadovavosi,
nuorodas į konkrečias normas, kurios buvo taikomos (ABTĮ 87 str. 4 d. 2‒4 p.). Taigi teismas privalo motyvuoti savo išvadas, nurodyti teisinius argumentus (įstatymus),
kurių pagrindu jis daro atitinkamas išvadas (ABTĮ 87 str. 4 d.). Motyvų nebuvimas –
pagrindas panaikinti teismo sprendimą (ABTĮ 142 str. 2 d. 5 p.). Pirmosios instancijos
teismo pareiga bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai, ištirti ir įvertinti visas bylos
faktines aplinkybes, sprendimą pagrįsti teisės normomis ir faktinėmis aplinkybėmis, t.
y. priimti motyvuotą sprendimą (2010 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-724/2010).
52. Šiame kontekste taip pat pastebėtina, kad teismas, spręsdamas kilusį ginčą, neprivalo vadovautis byloje šalių pateiktais įvairių institucijų bei ekspertų vertinimais, raštais, rekomendacijomis, nes jie teismui jokios prejudicinės galios neturi (2011 m. spalio
3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2790/2011).
53. Vykdydamas teisingumą, teismas privalo išspręsti tarp proceso šalių kilusį ginčą
iš esmės. Teismo išspręstoje administracinėje byloje neturi likti neatsakytų klausimų,
palikta neaiškumų, darančių išnagrinėtą bylą iki galo neišspręsta arba esančių naujo
teisinio ginčo tarp šalių šaltiniu ir todėl reikalaujančių papildomo teisminio įsikišimo
(2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-374/2012). Be to, teismas
turi priimti tokį sprendimą, kurį būtų galima realiai įvykdyti. Kadangi teismo sprendimas vykdomas pagal teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje išdėstytą teismo nurodymą,
teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje privalu išdėstyti patenkinto reikalavimo turinį
(ABTĮ 88 str. 5 d. 1 p.). Tai turi būti padaryta itin aiškiai ir nedviprasmiškai. Teismo
nurodymas, išdėstytas teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, neturi sudaryti byloje dalyvaujantiems asmenims galimybės skirtingai aiškinti teismo sprendimo turinį, to, kaip
konkrečiai ir kokia apimtimi jis turėtų būti vykdomas (2008 m. birželio 25 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A438-624/2008, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2011 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A756-3017/2011; 2011 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A502-2301/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 22, p. 242‒261).
54. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas valdžių padalijimo principas. Ši nuostata yra aktuali ir administracinių bylų teisenai. Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, kad administracinis teismas paprastai negali perimti viešojo
administravimo institucijos funkcijų ir savarankiškai atlikęs administracinę procedūrą,
priimti sprendimą, priskirtiną viešojo administravimo institucijos kompetencijai, pagal
teismo sprendimo priėmimo metu egzistuojančią situaciją, nes tai galėtų pažeisti kons569

III. Informacinė dalis

titucinį valdžių padalijimo principą (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-1606/2012). Įstatymai dažniausiai nesuteikia teismui viešojo administravimo
įgalinimų (2008 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-155/2008). Be to,
teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo (Konstitucijos 109 str.), t. y. teismas privalo paisyti įstatymų leidėjo valios, nevertindamas įstatymų ekonominio naudingumo,
tikslingumo ar efektyvumo požiūriu. Kaip ne kartą yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, įstatymų leidyba – tai išskirtinė Seimo prerogatyva, kurią riboja tik konstitucinės
normos. Įstatymų leidėjas, tiek, kiek jo galių ir plačios diskrecijos neriboja Konstitucija, yra laisvas, spręsdamas, kaip sureguliuoti tam tikrus visuomeninius santykius (pvz.,
Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkričio 8 d. nutarimas, 1997 m. gegužės 29 d. nutarimas,
1998 m. balandžio 21 d. nutarimas, 2001 m. liepos 12 d. nutarimas, 2008 m. gruodžio 4 d.
nutarimas) (2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520–2136/2012).
55. ABTĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu,
o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar
administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus
įgaliojimus. Ši nuostata glaudžiai siejasi su pirmiau paminėtu valdžių padalijimo principu ir jį iš esmės išreiškia – teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo
srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.) ir nesprendžia išimtinai politinių ar ekonominių klausimų.
Tačiau administracinių teismų praktika patvirtina, kad minėtos nuostatos negalima aiškinti pernelyg plačiai. Tai, kad viešojo administravimo subjektas turi ekonominių klausimų vertinimo laisvę, nereiškia, jog teismas turi susilaikyti nuo viešojo administravimo
subjekto atliekamos teisinės ekonominių duomenų kvalifikacijos kontrolės. Administracinio teismo kompetencija apima tikrinimą, ar viešojo administravimo institucija nepažeidė jai suteiktos diskrecijos išorinių ribų. Pavyzdžiui, teismas, tikrindamas, ar viešojo
administravimo subjektas laikėsi rinkos tyrimo procedūros, privalo patikrinti ne tik tai,
ar buvo laikytasi formalių procedūrinių reikalavimų, pavyzdžiui, ar laikytasi derinimo
tvarkos, bet ir tai, ar viešojo administravimo subjektas kruopščiai ir nešališkai ištyrė visas svarbias aplinkybes, ar pakankamai motyvavo savo sprendimą. Tai, kad viešojo administravimo subjektas turi didelę diskreciją atitinkamos rinkos apibrėžimo srityje, nereiškia, jog jis bet kuriuo atveju neturi pagrįsti savo išvadų svariais išsamaus ir kruopštaus
tyrimo metu surinktais argumentais, ar kad nereikalaujama pateikti išsamių sprendimo
priėmimo priežasčių, atskleidžiančius konkrečius loginius apmastymus, grindžiančius
jo sprendimą. Viešojo administravimo subjektas privalo atidžiai ištirti atitinkamą rinką,
paremti savo vertinimą argumentais, kurie nėra aiškiai nereikšmingi ir kurie pagrindžia jais remiantis padarytas išvadas, kurie atspindi faktines aplinkybes tokias, kokios
jos iš tikrųjų yra, bei kurių pakanka pagrindimui, ir atsižvelgti į visus svarbius veiksnius (2006 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-2203/2006). Kitoje
administracinėje byloje teismas nurodė, kad jis negali visiškai pakeisti Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) – teismas neatlieka to ekonominio tyrimo ir vertinimo, kuris įstatymu yra pavestas Komisijai, ir nepriiminėja tų sprendimų, kuriuos priimti, atlikus atitinkamą tyrimą ir vertinimą, įstatymu yra priskirta
Komisijai. Vis dėlto teismas, tikrindamas Komisijos atliktus sudėtingus vertinimus, gali
patikrinti, ar įgyvendindama savo diskreciją, Komisiją nepadarė aiškios klaidos, ar nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar akivaizdžiai neperžengė diskrecijos ribų. Teismas taip pat
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turėtų įvertinti, ar priimant skundžiamą Komisijos sprendimą buvo laikytasi atitinkamų
procedūrinių taisyklių, ar tikslios faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ginčytinas
pasirinkimas. Tokios praktikos, sprendžiant dėl atitinkamų institucijų atliktų sudėtingų
vertinimų teisminės kontrolės ribų, laikomasi ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje (pavyzdžiui, Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nr.
T-13/99 Pfizer Animal Health SA prieš Tarybą, par. 169, Europos Sąjungos Bendrojo
Teismo 2004 m. spalio 28 d. sprendimas byloje Nr. T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic
Co. Ltd prieš Tarybą, par. 49) (2009 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-72/2009). Vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad nors
teismo atliekamas Konkurencijos tarybos pozicijos, susijusios su ekonominiu vertinimu, teisėtumo bei pagrįstumo patikrinimas yra ribotas (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 3 str. 2 d.), tačiau teismas tokiu atveju gali įvertinti, ar buvo laikytasi nustatytų
procedūrų ir su jomis susijusių taisyklių, ar buvo nurodyti tinkami motyvai (argumentai), ar nepadaryta akivaizdi vertinimo klaida, ar nepiktnaudžiaujama valdžia (suteiktais
įgaliojimais) (žr., pagal analogiją, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1987 m. lapkričio 17 d. sprendimą sujungtose bylose Nr. 142 ir 156/84 (BAT ir kt. prieš Komisiją, 62 p.)
(2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011).
I.2.3. Teismų ir teisėjų nepriklausomumas
(ABTĮ 7 str.)

56. Su anksčiau aptartu teisminės gynybos prieinamumo principu glaudžiai susijęs
(t. y. pastarasis jį apima) ir kitas itin svarbus administraciniam procesui principas – teisėjo ir teismų nepriklausomumas bei nešališkumas, kaip viena iš tokios gynybos sąlygų.
EŽTK 6 straipsnio 1 dalis be kita ko skelbia, jog kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo byla
būtų nagrinėjama per įmanomai trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis pagal
įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo. Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta, kad teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Šis principas
perkeltas ir į Teismų įstatymo 2, 3 bei 5 straipsnius bei ABTĮ 7 straipsnį, kuris įtvirtina
pagrindines teisėjų ir teismų nepriklausomumo administracinėse bylose nuostatas.
57. Šio konstitucinio principo svarbą ne kartą yra pabrėžęs Konstitucinis Teismas
savo nutarimuose konstatuodamas, jog teisėjų ir teismų nepriklausomumo principas
– vienas iš fundamentalių demokratinės valstybės bruožų. Todėl pagrindinis aspektas,
kuriuo būtina vadovautis vertinant teisėjo ir teismų nepriklausomumą, yra tas, kad
nepriklausomumas yra ne privilegija, o viena svarbiausių teisėjo ir teismo pareigų, išplaukianti iš Konstitucijos garantuotos žmogaus teisės turėti bešališką ginčo arbitrą.
Tokia nepriklausomumo samprata atsispindi ir daugelyje tarptautinių dokumentų. Būti
nepriklausomam teisėją įpareigoja ir priesaika, kuri, sutinkamai su Konstitucijos 115
straipsnio šeštąja dalimi, priimama prieš pradedant eiti jam savo pareigas. Teisėjo ir
teismo nepriklausomumo garantijų, kaip ir teisėjų atsakomybės, visumos vertinimas
leidžia teigti, kai jos tarpusavyje yra glaudžiai susietos. Todėl teisėjo ir teismo nepriklausomumo apskritai negalima vertinti pagal kokį nors vieną, kad ir labai reikšmingą,
požymį. Kita vertus, negalima nepripažinti, kad pažeidus bet kurią iš teisėjo ir teismo
nepriklausomumo garantijų gali būti pakenkta teisingumo įgyvendinimui, žmonių teisių ir laisvių užtikrinimui (1995 m. gruodžio 6 d. nutarimas).
58. Iš to, kas paminėta pirmiau matyti, jog teisėjo ir teismų nepriklausomumo ga571
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rantijos yra reikšmingos ne tik pačiai visuomenei, bet ir kiekvieno atskiro visuomenės
nario teisinio saugumo užtikrinimo požiūriu. ABTĮ 7 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog
vykdydami teisingumą, teisėjai ir teismai yra nepriklausomi ir klauso tik įstatymų, o
administracines bylas sprendžia remdamiesi įstatymais ir tokiomis sąlygomis, kurios
nesudaro galimybių teisėjus veikti iš šalies. Teisėjo ir teismo nepriklausomumo vykdant
teisingumą garantijų turinį pirmiausia lemia jų nepriklausomumas nuo byloje dalyvaujančių šalių bet kokio kišimosi, taip pat nuo valstybės valdžios, valdymo, taip pat visuomenės institucijų, korporacinių, neteisėtų asmeninių ar kitokių interesų įtakos bei paties
teismo vadovo. Štai Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas byloje iškeltą
teismo vadovo nešališkumo klausimą, akcentavo, jog vadovaujantis Teismų įstatymo
102 straipsnio 2 dalimi, 103 straipsnio 4 dalimi, teismo pirmininkas, organizuodamas
administravimą teisme, negali pažeisti teisėjų nepriklausomumo principo, o byloje nenustačius, kad šis imperatyvus įpareigojimas buvo nevykdomas ir administracinę bylą
nagrinėjusiai pirmosios instancijos teisėjų kolegijai buvo daromas realus poveikis, nėra
pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo šališkai (2012 m.
balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1918/2012).
59. Išsamiai gvildendamas teisėjų ir teismų nepriklausomumo klausimą, Konstitucinis Teismas be kita ko yra konstatavęs, jog teisėjo ir teismų nepriklausomumas nėra
savitikslis dalykas. Jo prasmingumą atskleidžia žmogaus teisių ir laisvių apsauga, socialinės santarvės užtikrinimas ir visuomenėje iškylančių konfliktų tinkamas teisinis
sprendimas. Teisėjo ir teismų nepriklausomumas yra nedalomas. Išskirtini du neatsiejami teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo aspektai: pirma, teisėjo ir teismų nepriklausomumas vykdant teisingumą, antra, teismų, kaip teisminės valdžios įgyvendinančių institucijų, nepriklausomumas (1999 m. gruodžio 21 d. nutarimas, 2001 m. liepos
12 d. nutarimas). Šios nuostatos taikytos ir administracinių teismų praktikoje (2010 m.
spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–587/2010).
60. Šio apibendrinimo kontekste labiau aktualus pirmasis teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo aspektas (kitaip vadinamas vidinis nepriklausomumas), kas yra
būtina nešališko ir teisingo bylos išnagrinėjimo sąlyga. Teisėjo ir teismų nešališkumas
gali būti užtikrinamas įvairiomis priemonėmis (teismų savivalda, teisėjų socialinėmis
garantijomis ir pan.), taip pat ir procesinėmis, t. y. aiškiai nustatant draudimus ir apribojimus teisėjams nagrinėti bylas, jeigu yra aplinkybės, keliančios abejonių dėl teisėjo nešališkumo. Taigi siekiant užtikrinti teisėjo ir teismų nešališkumą, kartu ir jų nepriklausomumą, įstatymais nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuris padeda šalinti prielaidas,
galinčias sukelti abejonių dėl teisėjo ir teismų nešališkumo. Šiuo požiūriu tiek Teismų
įstatyme, tiek ABTĮ įtvirtinti atskirosios nuomonės, sprendimo peržiūrėjimo instancine
tvarka, bylų paskirstymo teisėjams ir kiti institutai, iš kurių labiausiai su paminėtu principu susijęs ABTĮ septintasis skirsnis „Teismo sudėtis. Nušalinimas“, pateikiantis sąrašą
aplinkybių, kurioms esant teisėjas negali būti laikomas nešališku ir galinčiu byloje priimti objektyvų sprendimą.
I.2.4. Bylų nagrinėjimo teisme viešumo principas
(ABTĮ 8 str., 12 str., 51 str. 2 d.)

61. Administraciniuose teismuose bylos nagrinėjamos viešai (ABTĮ 8 str. 1 d.). Tačiau Administracinių bylų teisenos įstatymas numato tam tikras šios taisyklės išimtis:
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- Administracinių bylų teisenos įstatymo 8 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismo
posėdis gali būti uždaras žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat jeigu viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybės, tarnybos, profesinę ar
komercinę paslaptį. Pastebėtina, kad nutarties bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje
apskundimas ABTĮ nėra numatytas (2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS444-207/2008).
- Analogiškas viešumo principo ribojimas nustatytas ir dėl proceso dalyvių teisės
susipažinti su dar nagrinėjamos bylos medžiaga. Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus ar medžiagas, kurių duomenys sudaro valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę
paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti. Nutarties pripažinti dalį
byloje pateiktų dokumentų neviešais, neteikiant jų susipažinti ir kopijuoti pareiškėjams,
kuri yra priimama neišnagrinėtoje byloje, kaip ir nutarties rengti uždarus posėdžius, apskundimas ABTĮ nėra numatytas. Motyvai dėl tokios nutarties pagrįstumo ir teisėtumo
galės būti įtraukiami į apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo, jeigu apeliacinis skundas
bus paduodamas (2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444207/2008; 2008 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-126/2008).
- Administracinių bylų teisenos įstatymo 12 straipsnio 2 dalis reglamentuoja teismo
teisę nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, po to, kai administracinė byla
yra užbaigiama. Tokia teismo nutartis yra skundžiama atskiruoju skundu. Administracinių teismų praktikoje akcentuojama, kad suinteresuotas asmuo, teikiantis prašymą pripažinti bylos medžiagą nevieša, šį prašymą turi pagrįsti. Bendro pobūdžio teiginiai, kad
pateikta informacija turi tam tikrą komercinę (gamybinę) vertę, dėl to, kad jos nežino
tretieji asmenys, o jos atskleidimas analogišką veiklą rinkoje vykdantiems ūkio subjektams gali būti žalingas, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad bylos medžiaga yra
nevieša. Suinteresuotas asmuo privalo konkretizuoti, kokia skunde ar skundo prieduose
pateikta informacija turi komercinę (gamybinę) vertę (2010 m. spalio 15 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS63-584/2010).
62. Tinkamam minėtų nuostatų taikymui svarbi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, aiškinanti komercinės paslapties kategorijos sampratą bei jos
turinį. Vertindami, ar tam tikra informacija pripažintina komercine paslaptimi, administraciniai teismai remiasi Civilinio kodekso normomis. Vadovaujantis Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalimi, informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi,
jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito
asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.
Teismas, nustatęs, kad tam tikra informacija atitinka CK 1.116 straipsnio 1 dalies nuostatas, nusprendžia šią informaciją laikyti komercine paslaptimi ir dėl šios priežasties ši
informacija nėra teikiama susipažinti proceso dalyviams, išskyrus ginčo šalis (2012 m.
kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-214/2012).
63. Komercinė informacija turi atitikti tam tikrus teisės aktuose įtvirtintus bei
teismų praktikoje suformuotus kriterijus, kuriuos inter alia sudaro informacijos slaptumas, komercinė vertė bei konkretumas. Komercinės paslapties atskleidimo atveju, ši
informacija turi padaryti bendrovei turtinę ar neturtinę žalą, todėl tokios informacijos
savininkas turi dėti pastangų, siekdamas apsaugoti jos konfidencialumą, inter alia taikydamas teisėtas organizacines, technologines, teisines ir kitas priemones (pvz., 2010 m.
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rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-485/2010, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 20).
64. Pastebėtina ir tai, kad kiekvienas ūkio subjektas pirmiausia pats sprendžia, kokią
informaciją laikyti komercine paslaptimi. Teismas, kaip vienas iš subjektų, turinčių teisę
rinkti įrodymus, iškilus abejonėms turi teisę patikrinti informacijos pripažinimo konfidencialia tinkamumą. Tačiau kitiems subjektams nesuteikta teisė spręsti, ar informacijai jos savininko suteiktas komercinės paslapties statusas yra objektyviai pateisinamas
(2007 m. gegužės 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-515/2007, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 12).
65. Šiame kontekste reikia atkreipti dėmesį, kad konfidencialumo ir komercinės
paslapties sąvokos nėra tapačios. Todėl vien konfidencialumo sąlygos įtvirtinimas suinteresuotų asmenų sudarytoje sutartyje ipso facto nesuponuoja išvados, jog sutarties
sąlygos sudaro ūkio subjekto komercinę paslaptį. Nors teisinio reglamentavimo prasme
pastarosios sąvokos ir jų turinys dažnai tapatinami, egzistuoja tam tikri objektyvūs sąvokų skirtumai. Visais atvejais sąvoka „konfidenciali informacija“ yra platesnė už sąvoką
„komercinė paslaptis“ ir apima ne tik komercinių paslapčių, bet ir kitokio turinio bendrovės informaciją, dėl kurios šalys sutaria kaip dėl saugotinos ir neatskleistinos informacijos. Tad logiška būtų išvada, jog sutarties nuostatos dėl konfidencialumo ne visada
gali patvirtinti, kad tam tikri duomenys yra komercinė paslaptis (2012 m. birželio 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1612/2012).
66. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad
komercine paslaptimi negali būti pripažinta informacija, kuri pagal įstatymus (taip pat
ir pagal aukščiausią įstatymą – Konstituciją) turi būti vieša (2010 m. rugpjūčio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-485/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 20). Pavyzdžiui, pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo
21 straipsnio 1 dalį, finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus
išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas) skelbiami viešai Juridinių asmenų registre įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir
tvarka (2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-584/2010).
67. Pastebėtina, kad viešumo principo išimtimis gali remtis ir valdžios institucijos,
tačiau tokį išimties taikymą būtina adekvačiai pagrįsti. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas bylą, susijusią su valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pardavimo sandoriu, yra konstatavęs, kad „konstitucinio reikalavimo, jog teisė negali būti nevieša, privalu laikytis ir leidžiant Vyriausybės
aktus, kuriais pritariama privatizavimo sutartims. <...> Kita vertus, negalima nepaisyti
komercinėje praktikoje nusistovėjusio konfidencialumo reikalavimo, kad tam tikros sutarties sąlygos nėra viešinamos. Kartu pažymėtina ir tai, kad tais atvejais, kai sutarties
šalis yra valstybė, sutarties, inter alia privatizavimo sutarties, sąlygų neviešinimas turi
būti konstituciškai pagrįstas: paprastai sutarties sąlygos gali būti neviešinamos siekiant
apsaugoti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį“ (žr., pvz., Konstitucinio Teismo
2010 m. vasario 26 d. nutarimą). Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje konstatuota, jog siekis apsaugoti komercinę paslaptį
gali būti viešumo apribojimą pateisinanti aplinkybė net ir tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių yra valstybė, tačiau toks teisės aiškinimas, kad valstybė civilinėmis sutartimis
gali bet kokią informaciją pripažinti komercine paslaptimi, nesiderina su valstybės vykdomų funkcijų prigimtimi, kurių vienas iš pagrindinių principų yra viešumas, komer574
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cinės paslapties prasme ir esme, taip pat sudarytų nepateisinamas prielaidas valstybei
piktnaudžiauti šiuo institutu (2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-485/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20).
I.2.5. Teismo proceso kalbos principas
(ABTĮ 9 str.)

68. Administracinių bylų teisenos įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintas valstybinės kalbos proceso principas. ABTĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad administracinių bylų
procesas vyksta, sprendimai priimami ir skelbiami lietuvių kalba.
69. ABTĮ 9 straipsnio 2 dalis numato, kad dokumentai, surašyti kitomis kalbomis,
teikiami teismui išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti. Todėl nepriimdamas neišversto į valstybinę kalbą ir nustatyta tvarka nepatvirtinto dokumento teismas
administracinio proceso normų nepažeidžia (2011 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1377/2010). Jeigu nustatyta tvarka išverstus šiuos dokumentus suinteresuotas asmuo pateikia apeliaciniam teismui, jis turi pagrįsti, kodėl šie dokumentai
negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui (ABTĮ 138 str. 3 d.) (2009 m. kovo
10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-376/2009). Be to, ši nuostata reiškia, kad
teismas negali remtis į lietuvių kalbą neišverstais, kaip to reikalauja Administracinių
bylų teisenos įstatymo 9 straipsnio 2 dalis, dokumentais. Įrodymų, kurie yra neišversti į
lietuvių kalbą, tyrimas bei vertinimas pažeidžia Administracinių bylų teisenos įstatymo
9 straipsnyje įtvirtintas proceso kalbos taisykles ir negali būti laikomas objektyviu bei
visapusišku (2010 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1380/2010).
70. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, bylą nagrinėti
teisme rengiančiam teisėjui ar ją nagrinėjančiam teismui nutarus, kita kalba surašytą
dokumentą teismo posėdyje gali išversti vertėjas. Todėl pareiškėjas, kuris teismo posėdyje teikia prašymą pridėti prie bylos nevalstybine kalba surašytus (neišverstus į lietuvių kalbą) dokumentus, gali teikti ir prašymą minėtus dokumentus išversti į lietuvių
kalbą (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-76/2012).
71. Administracinių bylų teisenos įstatymo 9 straipsnio 4 dalis garantuoja asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos, teisę naudotis vertėjo, už kurio paslaugas mokama
iš valstybės biudžeto, paslaugomis teismo proceso metu. Ši teisė apima byloje dalyvaujančio asmens galimybę daryti pareiškimus, teikti paaiškinimus ir kt. gimtąja kalba, ar
kita jų mokama kalba padedant vertėjui jau vykstančiame teismo procese. Bylos proceso
metu vartojami specifiniai teisiniai terminai, kurie asmeniui, nesuprantančiam lietuvių
kalbos, gali būti neaiškūs, todėl nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu privalo būti užtikrintas vertėjo dalyvavimas. To nepadarius, pažeidžiamos proceso kalbos taisyklės bei
pažeidžiama asmens teisė žinoti (suvokti) jo atžvilgiu atliekamus veiksmus. Nuostata,
kad žmogaus teisių negalima varžyti dėl kalbos, įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje.
72. Teisė naudotis vertėjo paslaugomis neapima reikalavimo išversti visus teismo
procesinius dokumentus į suinteresuoto asmens suprantamą kalbą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-888/2010 pripažinta, kad teismas neturėjo pareigos teismo
posėdžio protokolo išversti į kitą (šiuo atveju rusų) kalbą (2010 m. liepos 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-888/2010).
73. Proceso taisyklių pažeidimu nelaikytina ir tai, jeigu teismas, skelbdamas pri575
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imtą sprendimą, suinteresuotam asmeniui suprantama kalba paskelbia tik šio sprendimo įžanginę ir rezoliucines dalis. Administracinėje byloje Nr. A261-123/2008 apeliantas
skundą grindė tuo, kad skelbiant teismo priimtą sprendimą buvo pažeistos proceso kalbos taisyklės, kadangi teismo posėdžio salėje paskelbė ir išvertė tik įžanginę ir rezoliucinę sprendimo dalis. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis
teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime (byla Nr. 35/03-11/06) pažymėjo, kad nuostatos,
įpareigojančios teismą savo baigiamąjį aktą (šiuo atveju sprendimą) surašyti prieš jį priimant ir viešai paskelbiant, neįpareigoja teismo posėdžių salėje viešai paskelbti balsiai
perskaitant visą surašytą savo baigiamojo akto tekstą. Jeigu baigiamasis teismo aktas yra
priimtas ir visų bylą nagrinėjusių teisėjų pasirašytas, toks dalies šio akto neperskaitymas
balsiai nelaikytinas nukrypimu nuo teisingumo, teisės viešumo, kitų konstitucinių imperatyvų. Byloje esantis teismo posėdžio protokolas patvirtino, kad 2007 m. balandžio
12 d. teismo posėdžio metu ir 2007 m. balandžio 23 d. sprendimo paskelbime dalyvavo
vertėja. Pareiškėjas neginčijo, kad į sprendimo paskelbimą taip pat buvo atvykusi vertėja
ir jam buvo paskelbta įžanginė ir rezoliucinė teismo sprendimo dalys. Tą pačią dieną
pareiškėjui buvo įteikta ir sprendimo kopija. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija
konstatavo, kad nagrinėjant administracinę bylą, buvo užtikrinta pareiškėjo teisė pagal
ABTĮ 9 straipsnio 4 dalį naudotis vertėjo paslaugomis, teismo posėdžio metu buvo paskelbtas jau surašytas teismo procesinis sprendimas, todėl procesinių pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo pažeidimų nenustatyta (2008 m. kovo 15 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A261-123/2008).
74. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad asmens, nemokančio lietuvių kalbos, teisė į nemokamas vertėjo paslaugas neapima galimybės naudotis nemokamomis vertėjo paslaugomis surašant procesinius dokumentus,
kuriais inicijuojamas teismo procesas (skundus pirmosios instancijos teismui, apeliacinius, atskiruosius skundus). Nurodyti dokumentai teismui turi būti pateikti išversti
į lietuvių kalbą (ABTĮ 9 str. 2 d.) (2007 m. kovo 2 d. nutartis byloje Nr. N444-451/2007,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 11).
75. Asmens teisės pasinaudoti vertėjo paslaugomis, o tuo pačiu ir kitų teisių (pavyzdžiui, teisės dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus kitiems proceso dalyviams,
duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus ir kt.), suvaržymas gali
būti pripažintas esminiu procesinės teisės normų pažeidimu (2009 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-755/2009). Tačiau iš administracinių teismų praktikos matyti, kad pagrindas panaikinti priimtą teismo sprendimą, jeigu asmuo, kurio
teisės buvo pažeistos, šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą, yra tik tada, kai
padarytas šiurkštus proceso kalbos taisyklių pažeidimas, t. y. tada, kai nustatoma, jog dėl
šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 142 str.) (2011 m. sausio 3 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1377/2010).
76. Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad teismo proceso metu suinteresuotam asmeniui nebuvo užtikrintas vertėjas, tačiau suinteresuotas asmuo akivaizdžiai
moka lietuvių kalbą, priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti pagrindo
neturi. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-797/2010 pareiškėjas teigė, kad pirmosios instancijos teismo posėdžių jam nebuvo užtikrintas vertėjas, dėl ko skundžiamas
sprendimas turėtų būti naikinamas. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, nusprendė, kad šie teiginiai niekuo neparemti. Nustatyta, kad dviejų pirmosios instancijos teismo posėdžių metu pareiškėjas pats asmeniškai pareiškė sutinkąs dėl bylos nagrinėjimo
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be vertėjo, kas, teisėjų kolegijos vertinimu, byloja apie jo gebėjimą suprasti ir kalbėti lietuviškai. Šis gebėjimas iš esmės akivaizdžiai buvo pailiustruotas apeliacinės instancijos
teismo posėdžio metu, nes pareiškėjui iš principo vertėjas nebuvo reikalingas, nors jis ir
buvo užtikrintas. Pareiškėjas, nors ir ne visą teismo posėdžio laiką, bet kalbėjo lietuviškai, suprato lietuvių kalba užduodamus klausimus ir į juos atsakinėjo. Lietuvių kalbos
mokėjimą įrodė ir tai, jog visi procesiniai ir kiti dokumentai, kuriuos teikė pareiškėjas,
esantys administracinėje byloje – surašyti lietuvių kalba. Net jei būtų padaryta prielaida apie galimą pažeidimą neužtikrinus vertėjo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos
teisme, jis buvo ištaisytas bylą nagrinėjant Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme. Šis teismas turi teisę ne tik pateikti kitokį teisinį kvalifikavimą ginčo visuomeniniams santykiams, bet ir pats vertinti faktines bylos aplinkybes, o tai, teisėjų kolegijos
vertinimu, visiškai paneigia aptariamą argumentą dėl skundžiamo sprendimo naikinimo (2010 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-797/2010).
I.2.6. Bylos nagrinėjimo betarpiškumo principas
(ABTĮ 79 str., 81 str., 82 str. 6 d., 86 str. 2 d.)

77. Administracinių bylų proceso betarpiškumo principas reiškia, kad pirmosios
instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo tiesiogiai ištirti byloje esančius įrodymus: išklausyti proceso šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, specialistų paaiškinimų
ir ekspertų išvadų, susipažinti su rašytiniais įrodymais, apžiūrėti daiktinius įrodymus
(ABTĮ 79 str. 1 d.). Šis principas taip pat reiškia, kad priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos (ABTĮ 86
str. 2 d.). Administracinių bylų proceso betarpiškumo principo įgyvendinimo tvarka
įtvirtinta ABTĮ 82 straipsnio 6 dalyje, kuri įpareigoja pirmosios instancijos teismą ne tik
išklausyti proceso šalių ir (ar) jų atstovų paaiškinimų, bet ir imperatyviai nustato, kad
po šalių pasisakymų ištiriami kiti įrodymai: išklausomi liudytojų parodymai, specialistų
paaiškinimai ir ekspertų išvados, apžiūrimi daiktiniai įrodymai, paskelbiami rašytiniai
įrodymai (2011 m. birželio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2663/2011).
ABTĮ 81 straipsnis įpareigoja administracinę bylą nagrinėjantį teismą aktyviai dalyvauti
tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai
jas ištirti, o ABTĮ 86 straipsnio 2 dalis nustato, kad priimant sprendimą teismas privalo įvertinti ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoti, kurios aplinkybės, turinčios
bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos. Tik laikantis šių įstatymo
reikalavimų priimtas teismo sprendimas gali būti vertinamas teisėtu ir pagrįstu. Todėl
teismas, priimdamas sprendimą turi remtis tik tais įrodymais, kurie teismo posėdyje
buvo paskelbti, teismas privalo asmeniškai, tiesiogiai ištirti įrodymus, ir savo sprendimą
gali pagrįsti tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje (ABTĮ 79 str. 1 d., 86
str. 2 d.) (2011 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-3017/2011).
78. Kalbant apie bylos nagrinėjimo betarpiškumo principą, aktuali ABTĮ 57 straipsnio 6 dalies nuostata, kurioje nurodyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto
nustatytos galios, teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis
įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sistemiškai aiškindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 57
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straipsnio 6 dalies, 79 straipsnio 1 dalies, 81, 82, 86 straipsnių nuostatas, yra pažymėjęs,
jog prieš priimdamas byloje sprendimą teismas turi imtis ne tik visų įstatyme numatytų
priemonių bylai reikšmingoms faktinėms aplinkybėms nustatyti ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti bei įvertinti, bet taip pat šias faktines aplinkybes pagrįsti tik procesinio
įstatymo nustatyta tvarka gautais ir ištirtais įrodymais. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A756-1124/2011 teisėjų kolegija konstatavo, kad neiškvietęs į teismo posėdį ir neapklausęs liudytojais tam tikrų asmenų (t. y. asmeniškai tiesiogiai neištyręs įrodymų) ir
tuo pačiu nesuteikęs proceso šalims (jų atstovams) galimybės realizuoti jų teisę užduoti
liudytojams klausimus (ABTĮ 53 str. 2 d.), o sprendime padarytas išvadas pagrindęs tik
tarnybinio patikrinimo metu duotais šių asmenų paaiškinimais, pirmosios instancijos
teismas pažeidė minėtas procesinio įstatymo nuostatas, ir dėl šios pažaidos galėjo būti
neteisingai išspręsta byla. Šios aplinkybės buvo pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo
(ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d.) (2011 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A756-1124/2011).
79. Bylos nagrinėjimo betarpiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad kilęs ginčas
turi būti išnagrinėtas esant nepasikeitusiai teisėjų sudėčiai (ABTĮ 79 str. 2 d.). Jeigu
atidėjus bylos nagrinėjimą proceso metu bent vienas iš teisėjų pakeičiamas, byla turi
būti nagrinėjama nuo pat pradžios, tačiau teisme apklausti liudytojai iš naujo į posėdį
paprastai nešaukiami. Taigi jei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir keičiasi
teisėjų sudėtis, tačiau byla paskutiniame teismo posėdyje, kuriame ir priimamas sprendimas, nagrinėjama iš esmės nuo pat pradžios, nelaikytina, kad bylos nagrinėjimo betarpiškumo principas buvo pažeistas (2009 m. birželio 11 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A442-705/2009).
I.2.7. Teisė būti išklausytam
(ABTĮ 53 str. 2 d., 79 str. 1 d.)

80. Tinkamo proceso principas reikalauja, kad sprendimas būtų priimtas teismui
išklausius abi ginčo puses (audiatur et altera pars) (2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-139/2012). Teisės būti išklausytam, žodinio proceso, tinkamo
pranešimo ir kiti proceso principai reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje būtų tinkamai informuoti visi byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turi teisę bylą
nagrinėjant žodinio proceso tvarka dalyvauti teismo posėdyje tiriant įrodymus, teikti
paaiškinimus ir naudotis kitomis teisėmis (2008 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-193/2008). Remiantis ABTĮ 53 straipsnio 2 dalimi, proceso šalys
turi teisę pareikšti nušalinimus ir prašymus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus,
užduoti klausimų kitiems proceso dalyviams, liudytojams, specialistams ir ekspertams,
duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, prašyti teismo priimti nutartį
dėl bylos medžiagos neviešinimo, gauti teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių, kuriais
išsprendžiama byla, nuorašus, apskųsti teismo sprendimus, nutarimus bei nutartis ir
naudotis kitomis šio įstatymo numatytomis teisėmis. Be to, Administracinių bylų teisenos įstatymo 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą, privalo
išklausyti proceso šalių paaiškinimų.
81. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teis578
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mas negali nagrinėti bylos, kai nedalyvauja kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų,
jeigu jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nes tokiu
atveju būtų pažeidžiama teisė būti išklausytam, šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo
principai. Minėtų principų nesilaikymas gali lemti ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimą (2011 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A62-3653/2011).
82. Kita vertus, bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems
buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui
priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.), išskyrus tuos atvejus, kai teismas pripažįsta, jog suinteresuoto asmens dalyvavimas yra būtinas. Be to, ABTĮ 53 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad
proceso šalys savo procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai. Todėl jei suinteresuotam asmeniui šaukimas įteiktas tinkamai, laikytina, jog neatvykimo į teismo posėdį
pasekmės jam žinomos. Pareiškėjui neatvykus į teismo posėdį ir nepranešus teismui,
jog negali dalyvauti dėl svarbių priežasčių bei nepaprašius atidėti bylą, vertinama, jog
suinteresuotas asmuo nepasinaudoja teise būti išklausytam dėl savo apsisprendimo nedalyvauti teismo posėdyje. Todėl teismas, išnagrinėdamas tokią bylą teismo posėdyje
pareiškėjui ir jo atstovui nedalyvaujant, kai jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą
buvo pranešta tinkamai ir žinoma, ABTĮ 80 straipsnio reikalavimų, taip pat pareiškėjo
teisės į teisingą teismą nepažeidžia (2011 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-2215/2011).
83. Teismas, gavęs suinteresuoto asmens prašymą atidėti teismo posėdį dėl svarbios priežasties, bylos nagrinėti iš esmės neturėtų. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A442-1287/2008 teisėjų kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs
pareiškėjos prašymą atidėti teismo posėdį dėl jos ligos, ir jo netenkinęs, pažeidė proceso taisykles. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad nagrinėtu atveju nebuvo pagrindo konstatuoti, kad pareiškėja, neatvykdama į procesą pirmosios instancijos teisme, būtų elgusis
nesąžiningai, vilkinusi greitą bylos išnagrinėjimą ar kitaip būtų pažeidusi draudimo
piktnaudžiauti procesu principą. Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjos neatvykimo
į pirmosios instancijos teismo posėdį priežastys buvo svarbios bei pateisinamos, todėl
pirmosios instancijos teismas turėjo bylos nagrinėjimą atidėti. Pirmosios instancijos
teismas, nagrinėdamas bylą pareiškėjai nedalyvaujant pažeidė ne tik teisės būti išklausytam principą, bet ir šalių procesinio lygiateisiškumo principą (ABTĮ 53 str. 1 d.), taip pat
neužtikrino procesinės pareiškėjos teisės tikslinti ir pakeisti skundo pagrindą arba dalyką įgyvendinimo (ABTĮ 52 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs šią bylą pareiškėjai dėl svarbių priežasčių (ligos) nedalyvaujant teismo
posėdyje, netinkamai pritaikė procesines teisės normas ir dėl šios pažaidos galėjo būti
neteisingai išspręsta byla. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas ir
byla perduota šiam teismui nagrinėti iš naujo (2008 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1287/2008; 2006 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A39-722/2006).
84. Tais atvejais, kai pareiškėjo dalyvavimas teismo pripažįstamas būtinu, tam, kad
teisė būti išklausytam būtų tinkamai įgyvendinama, labai aktualu pareiškėjui ne tik tinkamai pranešti teismo posėdžio vietą ir laiką, bet ir informuoti jį apie neatvykimo į teismo posėdį teisinius padarinius. Teismas privalo imtis visų įstatymo nustatytų priemonių informuoti šalį apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, tai, jog pareiškėjo dalyvavimas
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teismo posėdyje pripažintas būtinu ir jog jam neatvykus į posėdį skundas bus paliktas
nenagrinėtas (2008 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-193/2008).
85. Teisės būti išklausytam principas neturi būti pažeidžiamas ne tik nagrinėjant
bylą iš esmės, bet ir nagrinėjant prašymą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu,
priteisimo, t. y. proceso dalyviui, iš kurio prašoma priteisti pinigines sumas, turi būti sudarytos galimybės įgyvendinti teisę sužinoti, kad yra pateiktas toks prašymas nagrinėti,
teisę nurodyti savo sutikimą ar nesutikimą dėl prašymo, nesutikimo motyvus (2007 m.
rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-346/2007).
86. Teisės būti išklausytam pažeidimas gali būti pagrindas panaikinti priimtą teismo sprendimą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 2 dalies 7
punktą, sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas toks atvejis, kai pirmosios
instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš proceso dalyvių, kuriam
nustatyta tvarka nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir toks asmuo šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Todėl teismui pripažinus pareiškėjo, kurio judėjimo laisvė yra suvaržyta, dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, tačiau nesiėmus jokių
veiksmų, kad jis atvyktų į teismo posėdį, pažeidžiama pareiškėjo teisė būti išklausytam,
šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principai (2012 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1491/2012).
87. Aptariamų principų nesilaikymas gali lemti ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą
bylos nagrinėjimą pažeidimą, todėl nagrinėjamo klausimo kontekste aktualu nurodyto
principo turinį atskleisti remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, proceso šalių lygybės principas, būdamas
sudėtinė platesnės teisingo bylos nagrinėjimo koncepcijos dalis, reikalauja, kad kiekviena šalis turėtų prieinamą galimybę pristatyti savo bylą tokiu būdu, kuris nepastatytų
jos į žymiai nepalankesnę padėtį, palyginus su oponentu (žr., Kress prieš Prancūziją
[DK], Nr. 39594/98, 72 par., ECHR 2001-VI). Šalių lygybės principas prarastų prasmę,
jei vienai iš jų nebūtų pranešta apie teismo posėdį tokiu būdu, kad ji turėtų galimybę
jame dalyvauti, norėdama įgyvendinti savo teises, įtvirtintas nacionalinėje teisėje – kai
tuo metu kita šalis tokias savo teises veiksmingai įgyvendina (žr., 2008 m. lapkričio 25
d sprendimo Š. prieš Lietuvą, Nr. 37259/04, 25 punktą). Sprendime Š. prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad siekiant užtikrinti teisę į teisingą bylos
nagrinėjimą, įtvirtintą Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, būtina šalis tinkamai informuoti apie apeliacinį procesą ir suteikti galimybę pasisakyti dėl pateiktų argumentų (žr.
sprendimo 28 punktą). Dalyvavimas teismo posėdyje įgalina vieną šalį pateikti argumentus dėl bylos esmės, o šių argumentų neperdavimas kitai šaliai, dėl ko ji negali į juos
atsakyti, juolab kad poveikis teismo sprendimui, kurį būtų turėjusios priešingos šalies
pateiktos pastabos, a priori negali būti įvertintas, kelia grėsmę byloje dalyvaujančio asmens pasitikėjimui teisingumo vykdymu, paremtam inter alia žinojimu, kad dėl kiekvieno byloje esančio dokumento bus galima pareikšti savo nuomonę (žr. sprendimo 29
punktą, taip pat 1997 m. vasario 18 d. sprendimo Nideröst-Huber prieš Šveicariją, Reports
of judgments and decisions 1997-I, 29 par.). Be to, nors Europos Žmogaus Teisių Teismas
pripažįsta, kad proceso greitumas yra svarbi siekiamybė, tačiau ji negali pateisinti vieno
iš esminių principų – šalių teisės į rungtynišką procesą – nepaisymo (Europos Žmogaus
Teisių Teismo 1997 m. vasario 18 d. sprendimas byloje Nideröst-Huber prieš Šveicariją,
Reports of judgments and decisions 1997-I, 30 par.).
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I.2.8. Proceso operatyvumo principas
88. Proceso operatyvumo principas expressis verbis įtvirtintas Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo (toliau – ir Teismų įstatymas) 34 straipsnio 1 dalyje. Be to, šis principas
siejamas su Teismų įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta principine nuostata, jog teismas
visa savo veikla turi užtikrinti, kad bylos būtų išnagrinėtos per įmanomai trumpiausią
laiką. Įstatymų leidėjas, siekdamas proceso spartumo, tam tikrus procesinius terminus,
susijusius su bylos nagrinėjimo trukme, numato ir ABTĮ 65 straipsnyje. Proceso operatyvumo principas saisto ir bylos šalis. Teisė į teisminę gynybą nėra besąlyginė – ji
privalo būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 5 str. 1 d.). ir vienas iš tokių
reikalavimų yra skundo padavimo terminas, kurio taikymas užtikrina atsiradusių teisinių santykių stabilumą, administracinio proceso operatyvumą bei vienodas asmenų
galimybes ginčyti administracinius aktus ar veiksmus (2011 m. lapkričio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-753/2011).
89. Šiame kontekste svarbu pastebėti, kad proceso operatyvumo principas negali
paneigti teisingumo principo. Todėl ta aplinkybė, jog procesas tam tikroje byloje gali
užtrukti šiek tiek ilgiau, nesudaro pagrindo riboti teismo pareigos stabdyti bylą Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytais pagrindais tam, kad vėliau teismas galėtų
priimti visapusiškai pagrįstą, t. y. teisingą sprendimą (2010 m. gruodžio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS556-727/2010).
90. Proceso operatyvumui užtikrinti Administracinių bylų teisenos įstatymas numato konkrečias procesines priemones. Pavyzdžiui, ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 4 punkte
numatyta, kad teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, pripažinęs, kad byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, konkrečiai – pagal pareiškėjo
ar daugumos pareiškėjų, jei skundą (prašymą) padavė ne vienas asmuo, gyvenamąją
vietą ar buveinę arba pagal nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su kilusiu ginču,
buvimo vietą, arba pagal ginčijamo sprendimo priėmimo ir (arba) įvykio (veiksmo),
su kuriuo tiesiogiai susijęs ginčijamas sprendimas, vietą. Be to, administracinę bylą nagrinėjančiam teisėjui ar teismui ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato teisę
skirti baudas, jeigu asmuo piktnaudžiauja administraciniu procesu. Piktnaudžiavimu
administraciniu procesu administracinis teismas gali pripažinti objektyviai nesąžiningą
veikimą ar neveikimą, nukreiptą prieš ekonomišką, operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą.
91. Spartus bylos nagrinėjimas neatsiejamas nuo tinkamo teisės grąžinti ginčą nagrinėti ikiteisminei institucijai ar pirmosios instancijos teismui įgyvendinimo. Aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjant administracines bylas, administracinio proceso operatyvumo
principas suponuoja tai, kad ginčo nagrinėjimas gali būti grąžinamas į ankstesnę jo stadiją
tik išimtiniais atvejais, paprastai susijusiais su papildomu įrodymų rinkimu, sudėtingų
skaičiavimų atlikimu, papildomų patikrinimų atlikimo būtinybe ar tuo, kad ginčas visapusiškiau, išsamiau bus išnagrinėtas ne teisme (2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-757/2004). Kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo administracinėje byloje Nr. A444-619/2008, operatyvus iškilusio ginčo išsprendimas
yra vienas iš administracinio proceso tikslų, o šio tikslo neatitiktų pirmosios instancijos
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teismo sprendimo panaikinimas ir bylos grąžinimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, jeigu naujas bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme gali užvilkinti
galutinio sprendimo priėmimą. Apeliacinio proceso administracinėje byloje paskirtis yra
pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo patikrinimas tiek jo teisėtumo, tiek
jo pagrįstumo aspektais. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinius, tiek teisinius bylos aspektus. 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 (2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008). Ši pozicija aiškiai atsispindi ir Administracinių bylų
teisenos įstatyme. Šio įstatymo 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. Taigi tais atvejais, kai egzistuoja aplinkybių visuma (naujų įrodymų
rinkti nereikia, bylai reikšmingos faktinės aplinkybės yra žinomos, šalys argumentus teikia tiek bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, tiek ginčydamos tam tikras
aplinkybes apeliacijos metu ir kt.), lemianti, jog atitinkamas procesinis sprendimas iš esmės gali būti priimtas apeliacinės instancijos teisme, byla į pirmosios instancijos teismą
neturėtų būti grąžinama (2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 22, p. 287‒318).
92. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad teismas, siekdamas proceso
operatyvumo, tam tikrus klausimus gali išspręsti vienoje proceso stadijoje. Pavyzdžiui,
apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos
teismo atsisakymo priimti atskirąjį skundą, ir nustatęs, kad terminas šiam skundui paduoti nebuvo praleistas, gali skundo priėmimo klausimą išspręsti iš esmės (2012 m.
gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-273/2012).
93. Administracinio proceso operatyvumo principas suponuoja ir tai, kad ginčo nagrinėjimo metu teismas turi veikti įrodinėjimo procesą, esant reikalui siūlydamas šalims
teikti naujus įrodymus reikšmingoms bylai aplinkybėms nustatyti bei pagrįsti teikiamų
įrodymų tinkamumą (2004 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5951/2004).
94. Teismas netenkina nemotyvuotų ir nepagrįstų bylos dalyvių procesinio pobūdžio prašymų, jeigu tai galėtų užvilkinti bylos nagrinėjimą ir pažeistų proceso operatyvumo principą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011 pareiškėjas
pateikė prašymą nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog pagal ABTĮ 150 straipsnio 2 dalį, teismas atskirąjį skundą nagrinėja paprastai nekviesdamas bylos šalių. Be to, teismas nurodė, jog pareiškėjas, prašydamas skirti
atskirąjį skundą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, prašymo nepagrin582
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dė, nepaaiškino, kokį poveikį teisių bei interesų gynimui turėtų atskirojo skundo nagrinėjimo procesinė tvarka. Teisėjų kolegija, įvertinusi žodinio proceso tikslingumą nagrinėtu atveju, atsižvelgdama į proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus bei tai,
jog byloje buvo pakankamai duomenų, siekiant priimti teisėtą bei pagrįstą nutartį dėl
atskirojo skundo, šio pareiškėjo reikalavimo netenkino (2011 m. lapkričio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-750/2011; 2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011).
95. Pastebėtina, kad asmuo, kuris teigia dėl per ilgos administracinio proceso trukmės patyrė žalos, turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas šią žalą atlyginti. Jei pareiškėjas mano, jog jo teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką nagrinėjant šią administracinę bylą buvo pažeista, jis, pasibaigus šios bylos nagrinėjimui,
turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti kitą skundą su atitinkamais reikalavimais
(2011 m. spalio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858-940/2010 pareiškėjas prašė atlyginti žalą, kurią
tariamai patyrė dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pareigos užtikrinti, kad
apeliacinis skundas būtų išnagrinėtas kaip įmanoma greičiau, per protingą laiką, tinkamo nevykdymo. Teisėjų kolegija, įvertinusi visumą bylos aplinkybių, EŽTT praktiką
ir pažymėjusi, kad procesas dėl pareiškėjo tariamo administracinės teisės pažeidimo
EŽTK 6 straipsnio 1 dalies prasme truko 1 metus 3 mėnesius ir 21 dieną, nusprendė, jog
šioje byloje konstatuoti EŽTK 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą pagrindo nebuvo (2010
m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-940/2010).
I.2.9. Proporcingumo principas
96. Proporcingumo principas, kaip ne kartą yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas,
reiškia, kad įstatyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius
tikslus, kad šios priemonės turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimas).
97. Asmuo, kuris naudojasi teisminės gynybos priemonėmis, tai daryti turėtų nenukrypstant nuo proporcingumo principo imperatyvo. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-1978/2012 teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas, siekdamas iš atsakovo
prisiteisti rinkliavą už suteiktas paslaugas ėmėsi neproporcingų priemonių, nes atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie mokėtiną rinkliavą. Teisėjų kolegija pabrėžė,
kad nors ir siekdamas teisėto tikslo, pareiškėjas nesiėmė tų priemonių, kurių privalėjo
imtis (tinkamai įteikti pranešimą), bei ėmėsi veiksmų, kurių būtinumas konkrečiu atveju nepagrįstas. Pareiškėjo reikalavimo tenkinimas byloje, kai pranešimas apie rinkliavos
mokėjimą nebuvo tinkamai įteiktas, bei atsakovui nebuvo sudarytos galimybės kreiptis dėl lengvatos taikymo, prieštarautų tiek gero viešo administravimo principams, tiek
teisingumo bei protingumo kriterijams. Formalus atsakovo prievolės mokėti rinkliavą
vertinimas, neatsižvelgiant į viešojo administravimo subjekto elgesio turininguosius
elementus, pažeidžia atsakovo teises į gerą viešąjį administravimą, grindžiamą Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnyje numatytais principais, nagrinėtu atveju – objektyvumo, efektyvumo bei proporcingumo (2012 m. balandžio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-1978/2012).
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98. Proporcingumo principas saisto ir bylą nagrinėjantį administracinį teismą.
ABTĮ 81 straipsnis numato, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo
aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Taigi administracinis teismas, turėdamas pareigą būti
aktyvus, paprastai neturėtų įpareigoti atitinkamą instituciją iš naujo atlikti tyrimą ar
išnagrinėti skundą, kai byla administraciniame teisme gali būti teisingai ir iš esmės išnagrinėta tiesiog kruopščiai ir visapusiškai įvertinant byloje surinktus įrodymus arba
be neproporcingų ir neadekvačių situacijai procesinių priemonių (įvertinant ir poreikį
bylas nagrinėti operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti išklausytu) surinkus tam tikrus
papildomus duomenis ar įrodymus (2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011).
99. Proporcingumo principas ypač svarbus reikalavimo priemonių užtikrinimo taikymo stadijoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad proporcingumo principo taikymas, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonių, reiškia poreikį pasverti neigiamas pasekmes, kurios atsirastų pareiškėjui, jei
reikalavimo užtikrinimo priemonė nebūtų pritaikyta, o pareiškėjo skundas išnagrinėjus
bylą būtų patenkintas, ir pasekmes, kurios atsirastų atsakovui, kitiems subjektams ar visuomenei, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų pritaikytos, tačiau skundas būtų
atmestas (pvz., 2008 m. vasario 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-244/2008).
Plačiau žr. Apibendrinimo III.5 poskyrį Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas.
I.2.10. Laisvo įrodymų vertinimo principas
(ABTĮ 57 str.)

100. Laisvo įrodymų vertinimo principas įtvirtintas Administracinių bylų teisenos
įstatymo 57 straipsnyje. Šis straipsnis išvardija faktinių duomenų nustatymo priemones ir
įpareigoja teismą gauti įrodymus, juos ištirti įstatymo nustatyta tvarka, įvertinti pagal savo
vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijumi. Nors
administraciniame procese įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas, tačiau teismas
privalo įvertinti ir įrodymų leistinumą, ryšį su byla, jų pakankamumą. Teismo sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, kai teismo išvados atitinka turinčias reikšmės bylai
aplinkybes, konstatuotas įstatymo nustatytomis priemonėmis ir tvarka. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A4-644/2004 teisėjų kolegija konstatavo, kad valstybės tarnautojas
privalo pareikšti savo valią dėl atleidimo iš vidaus tarnybos, taip pat ją keisti, tik paduodamas darbdaviui rašytinį prašymą. Tik tokia įstatymo įtvirtinta įrodinėjimo priemone
(rašytiniu įrodymu) turi būti įrodinėjama pareigūno valia. Jeigu nėra rašytinio prašymo,
liudytojų parodymais pareigūno valia būti atleistam iš tarnybos paties prašymu ar tokios
valios pakeitimas negali būti įrodinėjama (2004 m. spalio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-644/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 6).
101. Nors proceso šalys turi teisę teikti įrodymus, pagrindžiančius jų reikalavimus,
dalyvauti juos tiriant, savaip juos interpretuoti, pareiškiant nuomonę dėl įrodymų galios
(ABTĮ 53 str. 2 d., 57 str. 4 d.), vertinti įrodymus – teismo prerogatyva. Tam, kad įsitikinti
egzistuojant vieną ar kitą faktą, teismas privalo patikrinti įrodymų liečiamumą, leistinumą, įrodymų pakankamumą ir tarpusavio ryšį, laikantis lygiateisiškumo principo, bet
neprivalo, vertindamas vieną ar kitą įrodymą, besąlygiškai vadovautis vienos iš šalių
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akcentuotu įrodymo pranašumu ir būtinybe teismui vertinti šį įrodymą būtent tokiu
aspektu (2003 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-557/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4). Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje
suformuluotos įrodymų vertinimo taisyklės esmė yra ta, kad bylos įrodymus vertina
teismas, o nė vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma (2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, p. 213‒241).
I.2.11. Rungimosi principas
102. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą savo praktikoje yra pažymėjęs, kad procesas iš esmės turėtų būti grindžiamas rungimosi principu, šalims turi
būti suteikiamos vienodos galimybės procese (pvz., 2009 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-36/2009).
Nagrinėdamas administracines bylas teismas privalo užtikrinti, kad bylos šalys turėtų vienodas galimybes dėstyti savo aplinkybes. Administracinių teismų praktikoje akcentuojama, kad šalims turi būti suteikiama galimybė pasisakyti dėl pateiktų įrodymų
pagrįstumo. Šiuo aspektu paminėtina administracinių teismų praktika dėl įslaptintų įrodymų leistinumo administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad teismo sprendimas, kuris priimtas remiantis vien
tik įslaptinta medžiaga, negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu (pvz., 2009 m. lapkričio
2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-425/2009; 2009 m. spalio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-326/2009). Minėtos išvados grindžiamos Europos
Žmogaus Teisių Teismo praktika. Nors Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje
nesiima vertinti, ar konkrečiu atveju įrodymų neatskleidimas buvo išimtinai būtinas, tačiau nagrinėja, ar procese, kuriame buvo priimtas toks sprendimas, buvo laikomasi rungtyniškumo ir šalių lygybės principų bei suteiktos kitos garantijos gynybai. Šiuo aspektu
EŽTT yra konstatavęs, kad procesai, kuriuose pareiškėjai negalėjo ginčyti jų įtraukimo į
operatyvinę įskaitą pagrįstumo, kadangi jiems nebuvo leista susipažinti su šiais įrodymais,
kaip su valstybės paslaptį sudarančia informacija, neatitiko rungtyniško proceso ir šalių
lygybės principų bei neturėjo pakankamų garantijų pareiškėjams (2008 m. gruodžio 16 d.
sprendimas Gulijev prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 10425/03); 2010 m. liepos 6 d. sprendimai P. prieš Lietuvą bei U. prieš Lietuvą (pareiškimų Nr. 35601/04 ir 16965/04).
103. Pažymėtina, kad ABTĮ 10 straipsnyje nustatyta teismo pareiga šalims padėti
įgyvendinti jų procesines teises negali būti suprantama kaip įpareigojimas veikti pareiškėjo naudai. Tokia aktyvi teismo pozicija dėl vienos iš šalių būtų proceso rungtyniškumo bei teismo nešališkumo principų pažeidimas (2002 m. rugpjūčio 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A7-757/2002)
104. Remiantis ABTĮ 81 straipsniu, nagrinėdami administracines bylas, teisėjai
privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes
ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Vis dėlto teismas pats neturėtų spręsti dėl skundo
dalyko, nes tai galėtų sukelti pagrįstų abejonių teismo nešališkumu, pažeistų rungimosi, dispozityvumo principus. Pareiškėjas turi galimybę patikslinti skundą ir nurodyti
konkretų skundo dalyką (2006 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403317/2006).
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105. Rungimosi principas, be kita ko, reiškia, kad pareiškėjas, formuluodamas teisinius argumentus, kuriais grindžia savo skundą (prašymą), turi aiškiai išreikšti ir pagrįsti
savo poziciją. Priešingu atveju nepagrįstai suvaržomos atsakovo teisės išdėstyti savo argumentus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012 pareiškėjas, ginčydamas norminio administracinio akto teisėtumą nepateikė argumentų, kuriais remiantis
suabejojo šio akto teisėtumu. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad priėmus nagrinėti pareiškimą dėl norminio administracinio akto (jo dalies) teisėtumo ištyrimo, kurio turinys neatitinka minėtų reikalavimų, nebūtų užtikrinamas rungimosi principo įgyvendinimas,
nes būtų suvaržytos atsakovo (viešojo administravimo institucijos, priėmusios ginčijamą norminį administracinį aktą) teisės, kadangi atsakovui būtų sunkiau atsiliepime
išdėstyti savo poziciją dėl pareiškėjo argumentų bei pasirengti teisminiam nagrinėjimui.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad pareiškėjo pozicija dėl norminio administracinio akto (jo
dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti nurodyta aiškiai,
nedviprasmiškai, pareiškime turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys
pareiškėjo abejonę, kad teisės aktas (jo dalis) prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Pareiškėjas negali apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais, taip pat vien
tik tvirtinimu, kad norminis administracinis aktas, jo manymu, prieštarauja įstatymui
ar Vyriausybės norminiam aktui, bet privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijamo norminio administracinio akto punktai (jų pastraipos ar punktų papunkčiai), kokia apimtimi
prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir savo poziciją dėl kiekvienos
ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui ar
Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais
(2012 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012).
I.2.12. Dispozityvumo principas
106. Dispozityvumo principas administracinių bylų teisenoje reiškia, kad bylos nagrinėjimo dalyką, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo intereso gynybos būdą
bei apimtį, nustato pareiškėjas, skunde (prašyme) suformuluodamas savo materialinį
teisinį reikalavimą (skundo (prašymo) dalyką) bei nurodydamas aplinkybes, kurioms
grindžia savo reikalavimą (skundo (prašymo) pagrindą) (ABTĮ 23 str. 1 d. 6 ir 7 p.)
(2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-257/2012). Nei kvaziteisminė institucija, nei teismas negali keisti skundo dalyko, t. y. turi nagrinėti bylą pareiškėjo nurodyto skundo dalyko ribose (2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-1627/2008). Dispozityvumo principas, be kita ko, apima ir galimybę pasirinkti, kaip bus įgyvendinamos tam tikros procesinės teisės. Pavyzdžiui, kalbant apie
valstybės atstovavimą nagrinėjamoje byloje, pažymėtina, kad valstybės, kaip ypatingo
juridinio asmens, specifika lemia tai, kad valstybė pati negali vesti bylos administraciniame teisme, o privalo būti atstovaujama atitinkamų institucijų. Tačiau būdama šalimi administraciniame procese, valstybė išsaugo dispozityvumo principo suteikiamą
galimybę pasirinkti, kas bus jos atstovas byloje (2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 22, p. 287–318).
107. Nors pagal administracinio proceso dispozityvumo principą byla teisme pradedama pagal suinteresuoto asmens skundą, kuris pats nustato bylos nagrinėjimo ri586
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bas, suformuluoja skundo dalyką ir pagrindą, vis dėlto teismas yra saistomas pareigos
išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir pareigas. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad siekiant realiai apginti galimai pažeistas besikreipusio asmens teises, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus
ir veikti taip, kaip numatyta ABTĮ – išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises
ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti
šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises ir pareigas (ABTĮ 10 str.) (2009 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1238/2009).
Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad pareiškėjui
yra taikytinas dispozityvumo principas, pagal kurį pareiškėjas turi ne tik apsisprendimo
teisę kreiptis į teismą siekiant apginti teismine tvarka savo (tariamai) pažeistą teisę ar
įstatymų saugomus interesus (ABTĮ 5 str. 1 d., 5 str. 3 d. 1 p., 22 str. 1 d.), bet ir teisę atsisakyti šios gynybos po tokio kreipimosi (2010 m. gegužės 7 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS143-300/2010).
108. Dispozityvumo principas, kai kreipiamasi į teismą siekiant apginti viešąjį interesą pasižymi tam tikra specifika. Jis yra ribojamas viešojo ir individualių interesų
derinimu. Pareiškėjas, kuris kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, gina ne jam
pačiam priklausančią subjektinę teisę, o Konstitucijos saugomą interesą, priklausantį visuomenei ar jos daliai, tai yra viešąjį interesą. Įstatymų leidėjas leidžia ginti viešąjį interesą tik įstatymų įgaliotiems subjektams ir tik įstatymų numatytais atvejais. Pareiškimai
dėl viešojo intereso gynimo paprastai būna susiję ne tik su valstybės, visuomenės ar jos
dalies neindividualizuotomis teisėmis, bet ir su teisėmis, kurios priklauso konkrečiam
asmeniui ar asmenims. Ginant viešąjį interesą, dažnai įsiterpiama į kitų asmenų subjektinių teisių sritį. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad viešasis interesas, kaip bendras valstybės, visos visuomenės ar visuomenės dalies interesas, turi būti derinamas su
individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra
konstitucinės vertybės (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13
d. nutarimai). Šios Konstitucijoje įtvirtintos vertybės – asmens teisių ir teisėtų interesų
apsauga bei gynimas ir viešasis interesas – negali būti priešpriešinamos ir šioje srityje
būtina užtikrinti teisingą pusiausvyrą (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas). Atsižvelgiant į tai, kad viešojo intereso gynimas yra specialių valstybės įgaliotų
subjektų specifinė veikla ir kad viešojo intereso gynimu galimai daroma intervencija į
susiformavusius teisinius santykius bei kitų asmenų subjektines teises, darytina išvada,
kad viešąjį interesą ginantiems subjektams taikomas dispozityvumo principas, tačiau
jis ribojamas viešojo ir individualių interesų derinimu (2009 m. vasario 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-65/2009).
109. Dispozityvumo principas administraciniame procese taip pat pasireiškia Vyriausiojo administracinio teismo praktikos suformuota galimybe atitinkamais atvejais
sudaryti taikos sutartį, ir taip išspręsti kilusį ginčą.
I.2.13. Aktyvaus teismo principas
(ABTĮ 10 str., 57 str. 4 d., 81 str.)

110. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad administraciniame procese teismas yra aktyvus. Tai matyti ir iš įvairių teisės
normų, įtvirtintų ABTĮ, ypač iš tų, kurios numato administracinio teismo įgaliojimus
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renkant, tiriant ir vertinant įrodymus (ABTĮ 57 str. 4 d., 81 str.). Administracinių bylų
teisenos įstatymo 10 straipsnis nustato, kad teismas turi išaiškinti proceso dalyviams
jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo
pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. ABTĮ 81 straipsnis
numato, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo būti aktyvūs. Nagrinėdamas bylą, teismas turi aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus bei nustatant visas bylai
svarbias aplinkybes, objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 str.). Prireikus teismas gali pasiūlyti
byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomų įrodymų, šių asmenų arba savo
iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų
(ABTĮ 57 str. 4 d.). Taigi, siekiant realiai apginti galimai pažeistas besikreipusio asmens
teises, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus ir veikti taip, kaip numatyta Administracinių bylų teisenos įstatyme – išaiškinti proceso dalyviams jų procesines
teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir
padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises ir pareigas (ABTĮ 10 str.) (2009
m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1238/2009).
111. Aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjant administracines bylas suponuoja tai, kad
byloje gali būti tiriamos ir vertinamos ne tik proceso šalių nurodytos bylos aplinkybės,
bet ir (arba) tos aplinkybės, kurias svarbiomis laiko teismas (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-88/2012).
Teismo aktyvus vaidmuo itin svarbus nagrinėjant bylas, kuriose asmens galimybės
pateikti įrodymus, kuriais būtų grindžiami neteisėti valdžios institucijų veiksmai, yra
ribotos (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1574/2012).
112. Teismo aktyvumo principas, įtvirtintas, be kita ko, ABTĮ 81 straipsnyje, draudžia pirmosios instancijos teismui įpareigoti viešojo administravimo subjektą atlikti papildomą įrodymų tyrimą, jeigu ginčui reikšmingi duomenys gali būti surinkti pirmosios
instancijos teismo nagrinėjimo metu (2010 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-2859/2010). Administracinio teismo pareiga būti aktyviam paprastai nereiškia teisės įpareigoti atitinkamą instituciją iš naujo atlikti tyrimą ar išnagrinėti skundą, kai byla administraciniame teisme gali būti teisingai ir iš esmės išnagrinėta tiesiog
kruopščiai ir visapusiškai įvertinant byloje surinktus įrodymus arba be neproporcingų ir neadekvačių situacijai procesinių priemonių (įvertinant ir poreikį bylas nagrinėti
operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti išklausytu) surinkus tam tikrus papildomus
duomenis ar įrodymus (2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011).
113. Aktyvaus teisėjo principas įpareigoja teisėją aktyviai dalyvauti renkant įrodymus, tačiau kiekviename procese įrodinėjimas turi apsiriboti tik reikšmingų bylai aplinkybių nustatymu. Teismo proceso metu neturi būti tiriami įrodymai, kurie niekaip negali
turėti įtakos teismo priimamam sprendimui (2003 m. spalio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P11-153/2003). Teismo aktyvus vaidmuo renkant įrodymus nereiškia,
jog teismas turi pareigą tenkinti visus proceso dalyvių prašymus dėl įrodymų prijungimo, ar jų išreikalavimo. Įstatymas nustato, kad tiek pareiškėjas, pateikdamas skundą
teismui, tiek atsakovas, atsikirsdamas į skundą, kartu su šiais procesiniais dokumentais
turi pateikti teismui įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (ABTĮ
23 str. 2 d. 6 p., 57 str. 4 d., 72 str.). Įstatymų leidėjo suteikta administraciniam teismui
teise rinkti įrodymus savo iniciatyva teismas gali ir turi pasinaudoti tais atvejais, kai
konkrečioje byloje paaiškėja, jog nustatymui visų nagrinėjamai bylai svarbių aplinkybių
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ir visapusiškam, objektyviam jų ištyrimui turi būti pateikti į bylą papildomi įrodymai
(ABTĮ 57 str. 4 d., 68 str. 1 d., 80 str. 1 d., 81 str.). Pažymėtina ir tai, kad pateikiant ir
renkant įrodymus, be kita ko, turi būti paisoma įrodymų sąsajumo reikalavimų. Ginčo
administracinėje bylos ribas apsprendžia pareiškėjo suformuluoti reikalavimai. Taigi
įrodinėjimo procese yra reikšmingi tik tie įrodymai, kurie gali patvirtinti ar paneigti
byloje pareikštų reikalavimų išsprendimui reikšmingas konkrečias aplinkybes (2011 m.
sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1373/2010).
114. Nors administracinis teismas yra aktyvus, padeda įgyvendinti proceso dalyvių procesines teises, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, tačiau jo aktyvumas ir
galios negali būti beribės. Teismas neturi teisės keisti reikalavimo pagrindą arba dalyką
savo iniciatyva ir, nagrinėjant bylą, paprastai negali išeiti iš reikalavimo ribų. Teismas,
net ir tuo atveju, kai įstatyme nustatyti subjektai kreipiasi į teismą, gindami viešąjį interesą, negali nepaisyti proceso normų ir taisyklių. Įstatymas nesuteikia jokių esminių
privilegijų, lengvatų ar išimčių tais atvejais, kai prokuroras imasi ginti viešąjį interesą, o
net jei ir suteiktų, tai kiltų klausimas dėl tokių privilegijų, lengvatų ar išimčių atitikimo
konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui (2007 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-80/2007).
I.2.14. Sąžiningumo ir draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principas
(ABTĮ 53 str. 3 d.)

115. Administracinių aktų teisminio peržiūrėjimo procesas turėtų vykti užtikrinant
teisę į sąžiningą teismo procesą. Savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių
santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-44/2011). Europos Tarybos Ministrų Komiteto
rekomendacijos Rec 2004(20) dėl administracinių aktų teisminio peržiūrėjimo 4 punkte, be kita ko, numatyta, kad bylos nagrinėjimo laikas turėtų būti protingas, atsižvelgiant
į bylos sudėtingumą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Šalims turėtų būti suteiktos vienodos galimybės procese. Procesas iš esmės turėtų būti grindžiamas rungimosi principu.
Taigi administracinių bylų procesas turėtų vykti taip, kad nebūtų sudaryta prielaidų vilkinti bylų nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir vykdymą, būtų užkirstas kelias proceso
dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis ar kitomis teisėmis, nebūtų pažeistos inter alia
proceso šalies, sąžiningai dalyvaujančios nagrinėjant bylą, teisės. Šie reikalavimai iš dalies atsispindi ir Administracinių bylų teisenos įstatyme, pavyzdžiui, ABTĮ 53 straipsnio
3 dalis nustato, kad proceso šalys privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai. Atsižvelgiant į šį reikalavimą turėtų būti aiškinamos ir atitinkamos proceso normos
(2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-747/2007). Taigi įstatymai
garantuoja asmenims teisę kreiptis teisminės gynybos, tačiau šia teise turi būti naudojamasi sąžiningai ir ja neturi būti piktnaudžiaujama. Teismų sistema yra skirta realiai
apginti asmenų pažeidžiamas teises, išspręsti tarp asmenų kylančius ginčus ir ja neturi
būti naudojamasi nepagrįstam ir vien formaliam bylinėjimuisi.
116. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs,
kad sąžiningumas yra bendrasis teisės principas. Sąžiningas subjektas yra toks, kuris
veikia rūpestingai ir teisingai. Sąžiningumas reikalauja atidumo, rūpestingumo bei
draudžia piktnaudžiauti teise. Sąžiningo asmens deklaruojami tikslai turi atitikti tuos
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tikslus, kurių jis iš tikrųjų siekia. Jei asmuo deklaruoja tam tikrą teisėtą tikslą ar siekį,
tačiau šiais teisėtais tikslais ar siekiais iš tikrųjų pridengia kitus (neteisėtus) tikslus ir
siekius, jis negali būti laikomas sąžiningu. Siekdamas realizuoti ir realizuodamas deklaruotus teisėtus tikslus, kuriais iš tikrųjų pridengiami neteisėti tikslai ir siekiai, asmuo
piktnaudžiauja teise į atitinkamų teisėtų tikslų realizavimą. Piktnaudžiavimu teise ir
nesąžiningu elgesiu laikytinas ir naudojimasis teise ne pagal jos paskirtį ar tikslą (2006
m. birželio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A403-1090/2006, Administracinių
teismų praktika Nr. 9).
117. Proceso šalys turi nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdamos į proceso
eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-935/2011).
118. Daugkartiniai prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, tokių pačių prašymų ir nušalinimų tais pačiais pagrindais pakartotinis teikimas, draudimas pareiškėją atstovaujančiam advokatui išdėstyti pareiškėjos poziciją teismui gali būti įvertinti kaip siekis
vilkinti bylos nagrinėjimą, reiškiantis ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (2008
m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-168/2008; taip pat žr. 2010 m.
gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-691/2010). Šalių teikiami prašymai
turi būti argumentuotai pagrįsti. Pavyzdžiui, teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr.
AS525-800/2011 nustatė, jog pareiškėjas prašymo atnaujinti terminą atskirajam skundui
pateikti nepagrindė jokiais konkrečiais įrodymais, atskirajame skunde abstrakčiai paminėdamas, jog terminą praleido dėl objektyvių priežasčių. Tokie pareiškėjo teiginiai,
teisėjų kolegijos manymu, negali būti vertinami kaip pakankamas pagrindas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui pateikti. Priešingas situacijos vertinimas leistų
proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, kai abstraktūs ir nepagrįsti
teiginiai nulemtų galimybę išvengti teisės aktuose įtvirtintų terminų. Tokia situacija pažeistų teisinio saugumo principą bei teisės stabilumą (2011 m. lapkričio 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-800/2011).
119. Sąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis negali būti vertinamas kaip
piktnaudžiavimas procesine teise. Pavyzdžiui, administracinių teismų praktikoje konstatuota, kad tai, jog pareiškėjas pateiktą skundą tikslina keletą kartų negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas procesine teise tikslinti skundo dalyką,
bylos vilkinimas (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858935/2011). Šalies neatvykimas į posėdį, pranešus apie svarbias priežastis, sutrukdžiusias
asmeniui dalyvauti teismo posėdyje, taip pat nelaikytinas piktnaudžiavimu. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. A556-139/2012 teisėjų kolegija nusprendė, kad nagrinėtu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjo atstovas, neatvykdamas į procesą pirmosios
instancijos teisme, būtų elgęsis nesąžiningai, vilkinęs greitą bylos išnagrinėjimą ar kitaip
būtų pažeidęs draudimo piktnaudžiauti procesu principą. Teisėjų kolegijos nuomone,
pareiškėjo atstovės neatvykimo į pirmosios instancijos teismo posėdį priežastys buvo
svarbios bei pateisinamos, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo bylos nagrinėjimą
atidėti. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą pareiškėjo atstovui nedalyvaujant, šiuo atveju, pažeidė ne tik teisės būti išklausytam principą, bet ir šalių procesinio lygiateisiškumo principą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 str. 1 d.), taip
pat, nesuteikiant teisės teismo proceso metu pareiškėjo skundo motyvus ir argumentus
pagrįsti atstovaujančiam advokatui, buvo pažeistos pareiškėjo teisės į teisingą procesą
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(2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-139/2012).
120. Asmeniui, kuris nesąžiningai siekia apginti savo teises bei išspręsti ginčą, įstatymas numato galimybę skirti baudas. Remiantis ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 5 ir 6
punktais, administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas,
jeigu asmuo piktnaudžiauja nušalinimo teise arba asmuo piktnaudžiauja administraciniu procesu. Piktnaudžiavimu administraciniu procesu administracinis teismas gali
pripažinti objektyviai nesąžiningą veikimą ar neveikimą, nukreiptą prieš ekonomišką,
operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą. Be to, Administracinių bylų
teisenos įstatymas numato ir galimybę iš asmens, kuris pernelyg dažnai kreipiasi į teismą ir kurio kreipimaisi tokiu būdu iš esmės tampa vien tik formaliu bylinėjimusi, kai
nebesiekiama sąžiningai apginti savo teises, o vien tik formaliai naudojamasi teisminės
gynybos teise, pareikalauti sumokėti žyminį mokestį (ABTĮ 40 str. 4 d.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog nustatant piktnaudžiavimą teisminės gynybos teise, turi būti atsižvelgiama į konkretų kiekybinį kriterijų – kreipimasis į
teismą dažniau kaip vieną kartą per mėnesį. Be to, atsižvelgiant į teisės kreiptis į teismą
reikšmingumą, piktnaudžiavimas šia teise neturėtų būti konstatuojamas, remiantis vien
kiekybiniu kriterijumi. Tokiu atveju turi būti įvertintas ir keliamo ginčo bei siekiamų
apginti asmens teisių pobūdis (2010 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS442-180/2010). Priešingu atveju asmuo galėtų patirti neigiamų procesinių pasekmių net ir tuo atveju, kai jis pagrįstai kreiptųsi dėl teisminės gynybos. Tačiau tai nebūtų
teisinga, sąžininga ir protinga, neatitiktų teisės į teisminę gynybą paskirties ir tikslų
(2006 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-536/2006).
I.2.15. Teismo sprendimų privalomumo principas
(ABTĮ 14 str.)

121. Įsiteisėjusių administracinio teismo sprendimų privalomumą apibrėžia Administracinių bylų teisenos įstatymo 14 straipsnis. ABTĮ 14 straipsnio 1 dalyje expressis
verbis nurodoma, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi
visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taigi įsiteisėjęs teismo sprendimas šalims įgyja res judicata galią. Pažymėtina, kad teismo sprendimo vykdymas tiesiogiai susijęs su asmens
pažeistų subjektinių teisinių ir interesų gynyba, nes būtent šioje stadijoje subjekto teisinė padėtis, kiek tai įmanoma, atkuriama į iki pažeidimo buvusią padėtį. Todėl akivaizdu,
kad teisinėje valstybėje viešojo administravimo subjektas privalo vykdyti teismo sprendimą, nekvestionuodamas jo teisėtumo ar pagrįstumo (2011 m. vasario 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-929/2011). Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
taip pat konstatuota, kad įsiteisėję teismo sprendimai savo galia prilygsta įstatymams,
ir jų vykdymas garantuojamas valstybės jėga, todėl jie privalomi visoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, visiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Priimant ir
vykdant teismo sprendimus valstybėje yra realizuojamas teisingumas, garantuojamas
įsiteisėjusių teismo sprendimų nustatytų ir patvirtintų teisinių santykių stabilumas. Tai
stiprina teisės subjektų pasitikėjimą valstybės valdžia, įstatymais. Kartu sudaromos realios galimybės realizuoti ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ir tarptautiniuose dokumentuose pabrėžiamą teismo pareigą garantuoti žmogaus teisių gynybą (Konstitucinio
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Teismo 1994 m. birželio 30 d. nutarimas, 1997 m. lapkričio 13 d. sprendimas).
122. Pažymėtina, kad teismo sprendimas yra vientisas teisės aktas, kuriame nutariamoji dalis yra grindžiama motyvuojamojoje dalyje išdėstytais argumentais (ABTĮ 87
str.). Todėl viešojo administravimo subjektas, įgyvendindamas įsiteisėjusį teismo sprendimą, privalo atsižvelgti ne tik į teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje išdėstytas išvadas, tačiau ir į motyvuojamojoje teismo sprendimo dalyje nurodytus argumentus dėl
viešojo administravimo subjekto veiksmų ar neveikimo (2010 m. spalio 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-1065/2010).
123. Su teismo sprendimų privalomumu susijęs ir res judicata principas. Įsiteisėjęs
teismo sprendimas turi res judicata galią tiek administracinės bylos proceso šalims, tiek
bylą nagrinėjančiam teismui (2010 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A442-1065/2010). ABTĮ 58 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.
Sprendimui įgijus res judicata galią, bylinėjimasis laikomas baigtu, o ginčas išspręstu
galutinai ir negrįžtamai, taip pat šalys nebegali kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių
šalių, dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu (2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-642/2010). Iš tiesų, siekiant užtikrinti teisės ir teisinių santykių
stabilumą, taip pat gerą teisingumo administravimą, yra svarbu, kad teismo sprendimai,
kurie išnaudojus visas galimas teisių gynimo priemones arba pasibaigus pasinaudojimo
jomis numatytiems terminams tampa galutiniai, nebegalėtų būti ginčijami. Remiantis
res judicata principu, tie faktiniai ir teisiniai aspektai, kurie buvo išnagrinėti kitame teismo sprendime, turi būti pripažįstami, ir šalis ar kitas dalyvavęs byloje asmuo kitose
bylose (kuriose dalyvauja tie patys asmenys) gali remtis teismo sprendimu nustatytomis
aplinkybėmis kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu – tų aplinkybių jam nereikės įrodinėti. Kita vertus, teismo atliekama tariamų neteisėtų veiksmų patikra bylose
dėl valstybės deliktinės atsakomybės yra ne aplinkybių konstatavimas, bet atitinkamų
faktinių ir teisinių aspektų vertinimas. Tokia kontrolė gali būti atlikta nekvestionuojant nustatytų faktų ir jų įvertinimo kitoje byloje, o aplinkybių, nagrinėtų kitoje byloje,
teisinis vertinimas CK 6.246 ir 6.271 straipsnių kontekste nelaikytinas šio sprendimo
prejudicinės ir (arba) res judicata galios paneigimu (žr., pvz., 2011 m. liepos 14 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, p. 275–287; 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22,
p. 287–318).
II. Teisė kreiptis į teismą ir jos realizavimas
1. Teisės kreiptis į administracinį teismą principas įtvirtintas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnyje. Tačiau teisė kreiptis teisminės gynybos į administracinį teismą negali būtų aiškinama izoliuotai. Visų pirma ji grindžiama
konstituciniu teisminės gynybos principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos Konstitucijos
30 straipsnio 1 dalyje. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 30 straipsnio 1
dalies nuostatas, yra konstatavęs, kad šiomis nuostatomis nustatyta asmens teisė į teisminę pažeistų jo konstitucinių teisių ir laisvių gynybą ir kad šią teisę turi kiekvienas
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asmuo (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas
yra konstatavęs ir tai, kad asmens teisių ir laisvių teisminio gynimo garantija – tai procesinio pobūdžio garantija, esminis asmens teisių ir laisvių konstitucinio instituto elementas (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas), būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga, neatskiriamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinio elementas
(Konstitucinio Teismo 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio
16 d. nutarimai). Oficialioje konstitucinėje justicijoje ne kartą konstatuota, kad asmuo,
manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą
ir nešališką teismą – arbitrą, kuris išspręstų ginčą; šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti
tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos
tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų
(Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio
29 d., 2005 m. vasario 7 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2008 m. sausio 22
d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. birželio 30 d. nutarimai).
2. Teisminės gynybos principo svarba akcentuojama ir tarptautinių teismų praktikoje. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir EŽTK) 6 straipsnio 1 dalis
įtvirtina „teisę į teismą“, kurios dalis teisė kreiptis į teismą, t. y. inicijuoti teisminį procesą, sudaro tik vieną aspektą. Tačiau šis aspektas iš esmės lemia, ar suinteresuotas asmuo
galės pasinaudoti kitomis garantijomis, numatytomis Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje. Teisminiam procesui taikomi teisingumo, viešumo ir spartumo standartai iš tiesų
tampa beverčiai, jeigu teisminis procesas apskritai nėra pradedamas. Vargu, ar galima
kalbėti apie teisinės valstybės principą, jeigu apskritai nėra įgyvendinama teisė kreiptis
teisminės gynybos (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1975 m. sausio 21 d. sprendimo Golder prieš Jungtinę Karalystę, 34‒36 par., Series A Nr. 18; 2001 m. gegužės 10 d.
didžiosios teisėjų kolegijos sprendimo byloje Z. ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, 91‒93
par., ECHR 2001-V; 2001 m. birželio 19 d. sprendimo byloje Kreuz prieš Lenkiją, 52 par.,
Recueil des arrêts et décisions 2001 VI).
3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat yra patvirtinęs, jog teisė kreiptis
į teismą yra viena sudedamųjų teisinės bendrijos dalių ir kad ją garantuoja Europos
Sąjungos sutartimi paremta teisinė tvarka, nes ji sukūrė išsamią teisinės gynybos priemonių ir procedūrų sistemą tam, kad Teisingumo Teismas galėtų vykdyti institucijų
priimtų aktų teisėtumo kontrolę (1986 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo Les Verts prieš Parlamentą, 294/83, Rink. p. 1339, 23 punktas). Teisę į veiksmingą
teisminę apsaugą Teisingumo Teismas grindžia bendromis valstybėms narėms konstitucinėmis tradicijomis bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos 6 ir 13 straipsniais (1986 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo sprendimo
Johnston, 222/84, Rink. p. 1651, 18 punktas). Veiksmingos teisminės gynybos principas
yra bendrasis Sąjungos teisės principas, kuris šiuo metu įtvirtintas ir 2000 m. gruodžio
7 d. Nicoje paskelbtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL C 364, 2000, p.
1) 47 straipsnyje (žr. 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo DEB, C-279/09, dar nepaskelbto
Rinkinyje, 30 ir 31 punktus; 2011 m. kovo 1 d. nutarties Chartry, C-457/09, dar nepaskelbtos Rinkinyje, 25 punktą ir 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Samba Diouf, C-69/10,
dar nepaskelbto Rinkinyje, 49 punktą).
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4. Nors teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo, norintis inicijuoti teismo procesą, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau teisė
kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikrų procesinių reikalavimų. Šiuo
aspektu reikia pažymėti, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos nagrinėjimas
parodo, kad teisminės gynybos teisė gali būti ribojama, tačiau tiek, kiek tai nepažeidžia
veiksmingos teisminės gynybos principo. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra konstatavęs, kad Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis palieka valstybei pasirinkimo teisę, kaip
bus garantuojama veiksminga asmens teisių ir interesų gynyba (žr. anksčiau minėtus
Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus bylose Golder, Z. ir kiti, sprendimo Kreuz
byloje, 53 par.). Vis dėlto, nustatytais teisės kreiptis į teismą apribojimais negali būti pažeista pati teisės esmė, jais turi būti siekiama teisėto tikslo ir tarp naudotų priemonių ir
siekiamo tikslo privalo būti pagrįstas proporcingumo ryšys (šiuo klausimu žr. Europos
Žmogaus Teisių Teismo 1995 m. liepos 13 d. sprendimą Tolstoy-Miloslavsky prieš Jungtinę Karalystę, Serija A Nr. 316 B, 59–67 par. ir 2001 m. birželio 19 d. sprendimą Kreuz
prieš Lenkiją, Recueil des arrêts et décisions 2001-VI, 54 ir 55 par.).
5. Lietuvos įstatymų leidėjas teisės kreiptis į administracinį teismą ribojimus iš
esmės įtvirtino ABTĮ 5, 23, 24, 33, 39 straipsniuose. Aiškindamas minėtas nuostatas,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą akcentavo, kad
skundo, atitinkančio ABTĮ nustatytus reikalavimus, pateikimas yra būtina sąlyga teismui teisingai išspręsti skundo priėmimo klausimą (pvz., 2009 m. vasario 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS261-86/2009).
6. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje teisė kreiptis į administracinį teismą aiškinama plačiai. Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad smulkūs formalaus
pobūdžio trūkumai asmeniui neturėtų trukdyti įgyvendinti teisę į teismą (žr., pvz., 2008
m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-611/2008). Vien tik formalus
laikymasis teisės normų, reglamentuojančių skundo (prašymo) priėmimą, yra netoleruotinas. Asmens teisės turi būti ginamos realiai. Konstatuoti kreipimosi dokumento
(skundo, prašymo ar pan.) turinio ir formos trūkumai, jeigu jie nėra esminiai, nėra
kliūtis priimti skundą (prašymą) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m.
spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17-400/2006).
7. Reikia pažymėti, kad skundo (prašymo) priėmimo stadijoje vertinama tik formali
skundo (prašymo) atitiktis reikalavimams, kuriuos tokiems procesiniams dokumentams
nustato ABTĮ, ir nėra sprendžiama dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo
(žr., pvz., 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-460/2010).
Teisės kreiptis į teismą prielaidos ir įgyvendinimo sąlygos
8. Teismas, sprendžiantis skundo (prašymo) priėmimo klausimą, visų pirma patikrina, ar nėra neigiamų procesinių prielaidų, kurioms esant ginčo nagrinėjimas teisme
apskritai yra negalimas (2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602244/2012). ABTĮ 37 straipsnio 2 dalyje yra numatytas sąrašas aplinkybių, kurioms esant
teismas atsisako priimti skundą (prašymą). Jei teismas prieš priimdamas skundą (prašymą) nustato esant bent vieną iš šių aplinkybių, motyvuota nutartimi privalo atsisakyti
priimti skundą (prašymą).
9. Jeigu skundas (prašymas) neatitinka reikalavimų, numatytų ABTĮ 23, 24 ir 39
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straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per
teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui (ABTĮ 37 str. 1 d.).
II.1. Skundo (prašymo) priskirtinumas administracinių teismų kompetencijai
(ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str., 22 str.)

10. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, kurie
atsiranda inter alia valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą, ir nesprendžia bylų dėl ginčų, kylančių iš kitokių, ne administracinių, teisinių santykių3. Reikia
pabrėžti, kad suinteresuotų asmenų kreipimaisi administraciniuose teismuose nagrinėjami tik tada, kai tarp šalių yra kilęs ginčas. Nesant atsakovo atsisakymo ar vilkinimo
atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus, negalimas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas
teisme, nes iš esmės nėra ginčo, tuo tarpu ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad
administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (2012
m. sausio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-868/2011). Administracinių bylų
teisenos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 16 dalį, administraciniai teisiniai santykiai yra įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais reglamentuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys atliekant viešąjį administravimą. Administracinių bylų
teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje viešasis administravimas apibrėžiamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta
įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti. Apibrėždamas viešojo administravimo
sąvoką, įstatymų leidėjas įvardina ir pagrindines viešojo administravimo sritis (ABTĮ 2
str. 1 d., VAĮ 5 str.):
(i) administracinių sprendimų priėmimas;
Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 11 dalį, administracinis sprendimas – tai administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos
dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia. Atitinkamai,
administracinis aktas tiek pagal Viešojo administravimo įstatymą, tiek pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą apibrėžiamas kaip viešojo administravimo subjekto išleistas nustatytos formos teisės aktas (ABTĮ 2 str. 15 d.; VAĮ 2 str. 8 d.). Administraciniai
aktai gali būti grupuojami pagal jų turinio pobūdį. Iš administracinių teismų praktikos
matyti, kad teisės akto priskyrimo administraciniam aktui klausimas yra sprendžiamas
ne vien pagal teisės akto pavadinimą, jame nurodytą apskundimo tvarką, ar jame vartojamas sąvokas, bet pagal tikrąjį teisės akto turinį, nustatomą pagal administraciniam
sprendimui būdingus požymius (LVAT 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-1287/2012). Šiuos požymius įstatymų leidėjas įtvirtino tiek Viešojo administravimo įstatyme, tiek Administracinių bylų teisenos įstatyme. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi, norminis teisės aktas – tai įstatymas,
administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais
požymiais neapibūdintų subjektų grupei (taip pat žr. VAĮ 2 str. 10 d.). Tuo tarpu individualus teisės aktas apibrėžiamas kaip vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkre3

Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.).
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čiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei (ABTĮ 2 str. 14
d.). Analogiška individualaus administracinio akto sąvoka pateikta ir Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas įstatymų leidėjo nustatytus administracinių sprendimų požymius, ne kartą yra pažymėjęs, jog daugelis
Administracinių bylų teisenos įstatymo bei Viešojo administravimo įstatymo nuostatose 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 ar individualiu 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).
Remiantis administracinių teismų praktika, aiškinančia administracinio teisės akto rūšis, galima išskirti šiuos administracinių aktų atskyrimo požymius:

Paskirtis

Norminis administracinis aktas

Individualus administracinis aktas

Aktas sukuria elgesio taisykles – teisės
normas (pvz., 2012 m. gegužės 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr.
A520-2270/2012).

Teisės normų taikymo aktas, t. y. aktas,
kuriame išreikštas teisės normų taikymo rezultatas konkretaus subjekto
atžvilgiu, turintis įtakos šio subjekto teisiniam statusui (teisėms ir pareigoms).
Kitaip tariant, jis sukelia konkrečių
administracinių teisinių santykių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą (pvz.,
2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2780/2011).

Subjektas Aktas priimamas viešojo administravi- Aktas priimamas viešojo adminismo subjekto, vykdančio administracinį
reglamentavimą (pvz., 2002 m. rugsėjo
24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A2-736/2002).
Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas taip pat yra pažymėjęs, kad
sprendžiant, ar tam tikras aktas gali būti
pripažintas norminiu teisės aktu, reikia
nustatyti ne tik tai, ar šis aktas yra priimtas viešojo administravimo subjekto,
bet ir tai, ar šis aktas priimtas būtent
įgyvendinant viešojo administravimo
įgaliojimus, t. y. jį priėmusiam subjektui
tiesiogiai realizuojant valstybės valią ir
nustatant elgesio taisykles, visuotinai
privalomas tam tikrų visuomeninių
santykių dalyviams (2007 m. vasario 19
d. nutartis administracinėje byloje Nr.
I1-1/2007).
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travimo subjekto, turinčio įstatymo
nustatyta tvarka jam suteiktus viešojo
administravimo įgaliojimus (pvz., 2011
m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-795/2011; 2011 m.
spalio 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS492-763/2011).
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Turinio
pobūdis

Aktas išdėsto bendro, abstraktaus
pobūdžio nuostatas, kurios apjungia
tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius (pvz.,
2003 m. kovo 24 d. plenarinės sesijos
sprendimas administracinėje byloje Nr.
A5-63/2003).

Aktu nustatomos konkrečios teisės ar
pareigos suinteresuotiems asmenims,
kaip konkretiems subjektams (pvz.,
2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-201/2009).

Taikymo
laiko
atžvilgiu
pobūdis

Aktas orientuojamas į ateitį, t. y. skirtas
taikyti daug kartų. Jis toliau veikia po
realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje (pvz.,
2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011).

Vienkartinis (ad hoc) taikymas. Akto
galiojimas nėra tęstinis (pvz., 2011 m.
liepos 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-203/2011).

Adresatas Adresuotas neapibrėžtam asmenų ratui Skirtas konkrečiam subjektui ar indivi-

Privalomumo
pobūdis

arba ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais
požymiais. Tai, kad galima tam tikru
metu nustatyti jų skaičių, nereiškia, kad
aktas yra individualus (žr. šiuo aspektu
2011 m. kovo 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I575-3/2011, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21). Be to, tai, kad ginčijami
aktai yra skirti nedideliam subjektų
ratui, nedaro jo individualiu. Konkretus
subjektų skaičius neturi įtakos akto norminiam pobūdžiui (2011 m. rugsėjo 30
d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS492-725/2011).
Taigi jeigu norminis administracinis
aktas nustato elgesio taisykles rūšiniais
požymiais apibūdintų asmenų grupei,
jis nepraranda normatyvinio pobūdžio
(2009 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-560/2009,
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 17).

dualiais požymiais apibūdintų subjektų
grupei (pvz., 2011 m. gruodžio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr.
AS756-849/2011).

Aktas yra visuotinai privalomas (žr.
šiuo aspektu 2010 m. balandžio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010,
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 19, 2010).

Privalomas konkrečiam suinteresuotam
asmeniui arba jų grupei (pvz., 2011 m.
gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-737/2011; 2012 m.
gegužės 7 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS492-288/2012).

Priėmimo Aktas paskelbiamas, laikantis nustatytos Akto paskelbimui ir įsigaliojimui nėra
norminių teisės aktų skelbimo ir įsiga- taikoma norminių teisės aktų skelbimo
tvarka
liojimo tvarkos (pvz., 2011 m. rugsėjo
30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS492-725/2011).

ir įsigaliojimo tvarka (2011 m. gruodžio
30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS756-849/2011).
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Reikia pabrėžti, kad sprendžiant, kokio pobūdžio yra skundžiamas administracinis
aktas, turi būti vertinama teisės aktą apibūdinančių požymių visuma (2011 m. rugpjūčio
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-259/2011). Tuo atveju, kai teismui ginčijamo akto pobūdis (norminis ar individualus, ar kitas) nėra akivaizdus, konkreti išvada
dėl akto rūšies gali būti daroma tik įvertinus visas bylos aplinkybes bei ištyrus teismui
pateiktus įrodymus (2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4922649/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 107−116 p.).
Teisės aktų priskyrimas prie atitinkamos rūšies teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą (norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį), o administracinių bylų teisenoje – jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką, pasireiškiančią tuo, jog yra ribojamas subjektų, galinčių tiesiogiai kreiptis į teismą
dėl norminių aktų teisėtumo, ratas, skirtinga kreipimosi į teismą dėl akto neteisėtumo
tvarka, skiriasi akto panaikinimo teisinės pasekmės ir pan. (2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I403-3/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 11, 2010 m. gegužės mėn. 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525340/2010). Plačiau dėl bylos dėl norminio administracinio akto teisėtumo iškėlimo ir
nagrinėjimo žr. Apibendrinimo VI.1 poskyrį Bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimo ypatumai.
(ii) įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė;
Viešojo administravimo subjektai ne tik savo kompetencijos ribose priima administracinius sprendimus, bet ir įstatyme numatytais atvejais kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami. Bendrieji kontrolės viešojo administravimo srityje pagrindai yra nustatyti
Viešojo administravimo įstatyme. Pagal įstatymo 5 straipsnio 2 punktą, viena iš pagrindinių viešojo administravimo sričių yra įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė (pavaldžių subjektų kontrolė, nepavaldžių subjektų priežiūra). Dar
daugiau – Viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinių aktų įgyvendinimas turi būti prižiūrimas ar kontroliuojamas. Administracinių aktų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė atliekama tik pagal priežiūrą ir kontrolę
atliekantiems viešojo administravimo subjektams suteiktus įgaliojimus (Viešojo administravimo įstatymo 9 str. 2 d.). Pagal Viešojo administravimo įstatymo 361 straipsnio 1
dalį, ūkio subjektų veiklos priežiūra – tai viešojo administravimo subjektų veikla, skirta
teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos
reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų
reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių. Ūkio subjektų veiklos
priežiūra apima ūkio subjektų konsultavimą priežiūrą atliekančio subjekto kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų
pažeidimams, atlikimą; ūkio subjektų veiklos patikrinimus; teisės aktų nustatyta tvarka
gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą; poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Paprastai būtent pastarosios priežiūros priemonės taikymas yra aktyviausiai skundžiamas
administraciniuose teismuose. Prie administracinių ginčų, kurie atsiranda viešojo administravimo subjektams veikiant šioje viešojo administravimo srityje, priskirtini ginčai
dėl nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų finansinės paramos skyrimo
(žr., pvz., 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-1486/2010,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20), konkurencijos bylos (žr.,
598

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

pvz., 2010 m. lapkričio 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-1309/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20) bei kitos bylos, paprastai
susijusios su ekonominių sankcijų paskyrimu, pavyzdžiui, už Tabako kontrolės įstatymo
ar Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimus (žr., atitinkamai, 2009 m. sausio 15
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-80/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 17 ir 2010 m. gegužės 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr.
A438-509/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19).
(iii) įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas;
Administracinė paslauga įstatymų leidėjo apibrėžiama kaip viešojo administravimo
subjekto veiksmai, apimantys leidimų, licencijų ar dokumentų, kuriais patvirtinamas
tam tikras juridinis faktas, išdavimą, asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, asmenų konsultavimą viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, įstatymų
nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimą asmenims, administracinės procedūros vykdymą (Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 17 d., 15 str. 1 d.).
Administraciniuose teismuose nagrinėjami ginčai dėl administracinių paslaugų, be kita
ko, kyla teritorijų planavimo bei statybos srityje, pavyzdžiui, dėl prašymo išduoti statinio
pripažinimo tinkamu naudoti aktą (2012 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-1299/2012), dėl leidimo atlikti archeologinius tyrinėjimus išdavimo (2011 m.
birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2538/2011), dėl konsultacijos dėl
galimybės pakeisti ūkinio pastato paskirtį (2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2087/2012) ir kt. Ginčų dėl administracinių paslaugų suteikimo
srityje išskirtini ir suinteresuotų asmenų skundai dėl leidimų laikinai ar nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje išdavimo (žr., pavyzdžiui, 2011 m. spalio 17 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A858-2332/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22). Be to, iš administracinių teismų praktikos matyti,
kad nemažai administracinių ginčų kyla dėl administracinės paslaugos – informacijos ir
(arba) dokumentų pateikimo (žr., pvz., 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A63-2965/2011 ir kt.).
(iv) viešųjų paslaugų teikimo administravimas;
Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 dalies 18 punktą, viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys. Galima
pateikti keletą viešųjų paslaugų pavyzdžių: miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbai
(2011 m. kovo 31 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr.
A822-2563/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21); šilumos
ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimas (2009 m.
sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A23-87/2009); prekybos ir kitų paslaugų
teikimo tvarkos turgavietėse bei viešosiose vietose nustatymas (2003 m. kovo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-62/2003); komunalinių paslaugų organizavimas (2012
m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-379/2012) ir kt.
Tuo tarpu viešųjų paslaugų teikimo administravimo sąvoka įtvirtinta Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje: viešųjų paslaugų teikimo administravimas
apibrėžiamas kaip viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų
teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas kitiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kon599
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trolė. Taigi reikia pabrėžti, kad administraciniuose teismuose nagrinėjami ginčai tik dėl
viešųjų paslaugų administravimo, o ne viešųjų paslaugų teikimo apskritai. Pavyzdžiui,
remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, administraciniuose
teismuose nenagrinėtini ginčai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo (informacijos, susijusios su pacientei teiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis,
nesuteikimo) (2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-327/2012;
taip pat žr. 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-268/2012).
(v) viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.
Pagal ABTĮ 2 straipsnio 2 dalį, vidaus administravimas – tai administravimo veikla, kuria užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių-finansinių
išteklių tvarkymas ir valdymas), kad ji galėtų tinkamai vykdyti priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės veiklos uždavinius. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šią teisės normą administracinėje byloje Nr. I444-1/2007, yra
pažymėjęs, jog vidaus administravimas, kitaip nei viešasis administravimas, visada yra
nukreiptas į vidinį viešojo administravimo subjekto veiklos organizavimą, todėl aktai,
priimami vidaus administravimo metu, visada yra adresuojami subjektams, tam tikrais
sisteminiais, struktūriniais ir (ar) organizaciniais ryšiais susijusiems su šį aktą priėmusiu subjektu. Atitinkamai vidaus administravimo aktų privalomumą asmenims, kuriems
jie adresuojami, lemia ne šiuose aktuose įtvirtinta valstybės valia, išreikšta per viešojo administravimo subjektams suteikiamus įgaliojimus, o šių asmenų organizacinis ir
(ar) struktūrinis pavaldumas jį priėmusiam subjektui bei būtinybė paklusti atitinkamos
institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos vidaus darbo tvarkai. Be to, šioje byloje
konstatuota, kad vidaus administravimo aktai nelaikytini norminiais administraciniais
aktais Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme. Tokie aktai gali atitikti kai kuriuos norminių administracinių aktų požymius (pagal juos priėmusį subjektą, asmenų,
kuriems skiriamas aktas, ratą ir pan.), tačiau, skirtingai nei norminiams administraciniams aktams, vidaus administravimo aktams nėra būdingas visuotinio privalomumo
požymis, kylantis iš viešojo administravimo subjektų įgaliojimų savo aktais išreikšti
valstybės valią ir nustatyti visiems asmenims (nepriklausomai nuo jų tarnybinio pavaldumo ar kitų aplinkybių) privalomas elgesio taisykles (2007 m. vasario 19 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. I444-1/2007, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 11). Pastebėtina, kad ginčai dėl vidaus administravimo paprastai kyla administracinių teismų kompetencijai įstatymu priskirtos – valstybės tarnybos srityje (žr., pvz., 2012 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A62-3/2012; 2007 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-602/2007).
11. Šiame kontekste pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 15
straipsnio „Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai“ 1 ir 2 dalyse inter
alia nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio ir savivaldybių 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. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo
(neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai,
įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir
įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.
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Šios nuostatos suponuoja, kad administraciniai teismai gali nagrinėti bylas dėl viešojo
administravimo subjektų veiksmų, neveikimo ar vilkinimo, kuriais buvo (galėjo būti)
pažeistos asmens teisės ar laisvės.
11.1. Viešojo administravimo subjektų veiksmai. Administraciniai teismai nagrinėja
bylas ne tik dėl teisės aktų, bet ir administravimo subjektų veiksmų teisėtumo (ABTĮ 15
str. 1 d. 1, 2 p., 22 str. 1 d.).
Pavyzdžiui, paaiškinimo teikimas pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas laikytinas mokesčių administratoriaus, t. y. valstybinio administravimo subjekto,
vykdančio įstatyme nustatytas pareigas, atliekamu veiksmu. Šis veiksmas yra atliekamas
ne laisva mokesčių administratoriaus nuožiūra, o vykdant įstatyme numatytą pareigą
teikti tokius paaiškinimus. Šią pareigą atitinka mokesčio mokėtojo teisė gauti reikiamą
informaciją. Paaiškinimo teikimas, kaip veiksmas, gali būti teisėtas ar neteisėtas, todėl
gali būti skundžiamas teismui (2002 m. lapkričio 29 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. I12-22/2002, Administracinių teismų praktika Nr. 3). Taigi viešojo administravimo subjekto veiksmo teisėtumo tikrinimas priskirtas administracinių teismų kompetencijai. Tačiau administraciniai teismai nagrinėja bylas tik dėl tokių viešojo administravimo subjekto veiksmų, kurie gali pažeisti asmens teises ir laisves (2007 m. spalio mėn.
11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-296/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 13, šiuo aspektu taip pat žr. Apibendrinimo II.4. poskyrį
Aktai, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui).
11.2. Viešojo administravimo subjektų vilkinimas atlikti veiksmus arba neveikimas.
Viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus yra suprantamas toks šio
asmens neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą terminą (2012
m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-84/2012). Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra konstatavęs, kad atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas
atlikti veiksmus, kaip teisinės sąvokos, nėra tapačios. Pirmuoju atveju atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio
teisėtumas ir pagrįstumas ir sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju viešojo
administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų, kuriuos jam priskirta atlikti.
Šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką sudarytų aplinkybių, ar viešojo administravimo
subjektas buvo kompetentingas atlikti tam tikrus veiksmus, ar jam priskirtus klausimus
sprendė įstatymų nustatyta tvarka ir laiku, nustatymas (2003 m. birželio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A8-406/2003, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 4, 296 p.). Tačiau sprendžiant, ar pareiškėjas skundžia atsakovo aktą ar
neveikimą, visais atvejais vertintinas tarp šalių susiklosčiusių materialinių teisinių santykių pobūdis, o ne vien pareiškėjo reikalavimo žodinė išraiška. Jei atsakovas atsisako
priimti administracinį aktą ar atlikti veiksmą, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis,
šis atsisakymas negali būti vertinamas kaip neveikimas (2007 m. spalio 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-296/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 13).
Pastebėtina, kad reikalavimas dėl neveikimo ar vilkinimo pripažinimo neteisėtu
negalėtų būti nagrinėjamas teisme kaip savarankiškas reikalavimas (skundo dalykas).
Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tam tikrų juridinę reikšmę turinčių
aplinkybių ar faktų konstatavimo (pvz., 2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje by601
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loje Nr. A14-261/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11),
2007). Teismų praktikoje pripažįstama, kad reikalavimas dėl vilkinimo pripažinimo negali būti skundo dalyku, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje teismo išvada dėl šio
reikalavimo paprastai nenurodama (2004 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A7-915/2004, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6).
Nors teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad reikalavimas dėl aplinkybių konstatavimo negali būti skundo dalyku, tačiau tai nereiškia, kad teismas visais atvejais apskritai
neprivalo vertinti tokio reikalavimo. Pavyzdžiui, teismas vertina, ar viešojo administravimo subjektas vilkino jo kompetencijai priskirtų veiksmų atlikimą žalos dėl neteisėtų
valdžios institucijų veiksmų atlyginimo bylose (plačiau žr. Apibendrinimo II skyriaus
55.4.5 paragrafą).
II.2. Administracinių teismų kompetencijos ribojimai
(ABTĮ 15 str., 16 str., 21 str. 2 d., 37 str. 2 d. 1 p.)

12. Administracinių teismų kompetencijos ribojimus įstatymų leidėjas yra nustatęs
Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnyje. Pirmiausia šie administracinių
teismų kompetencijos ribojimai siejami su bylų rūšiniu teismingumu. Pagal ABTĮ 16
straipsnio 1 dalį, administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba
kitiems specializuotiems teismams.
12.1. Administracinių teismų ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo santykis.
Administracinių teismų ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija yra
aiškiai atribojama visų pirma Konstitucijos 102 straipsnio nuostatų. Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Be
to, administracinio teismo ir Konstitucinio Teismo kompetencijų atribojimo klausimus
bylose dėl norminių administracinių aktų teisėtumo reguliuoja Administracinių bylų
teisenos įstatymas. Pagal ABTĮ 110 straipsnio 1 dalį bei 111 straipsnio 1 dalį, administracinių teismų kompetencijai priskiriama tirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo
dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą. Kaip matyti iš nustatyto teisinio
reguliavimo, administraciniams teismams priskirta tirti žemesnės nei įstatymai, kiti Seimo priimti aktai, Respublikos Prezidento aktai ir Vyriausybės aktai galios teisės aktų
atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.
Vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis Konstitucinio Teismo suformuota oficialia konstitucine doktrina, yra pažymėjęs, kad administracinis teismas, pagal
kompetenciją vertindamas teisinio reguliavimo teisėtumą, vertina jo atitiktį ne tik įstatymų, bet ir Konstitucijos nuostatoms (žr. plačiau Apibendrinimo poskyrį VI.1. Bylų
dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimo ypatumai).
12.2. Kalbant apie administracinių teismų ir Konstitucinio Teismo santykį administraciniams teismams nagrinėjant administracines ginčo bylas, pažymėtina, kad pagal
ABTĮ 4 straipsnio 2 dalį, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas,
kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas ati602
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tinka Konstituciją. Gavęs Konstitucinio Teismo nutarimą, teismas atnaujina bylos nagrinėjimą. Minėtos taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai teismas suabejoja, ar Respublikos
Prezidento aktas arba Vyriausybės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje,
neprieštarauja įstatymams ar Konstitucijai. Be to, kaip minėta, ABTĮ 16 straipsnio 1 dalyje expressis verbis įtvirtinta, kad administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra
priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai. Pastebėtina, kad Konstitucinis Teismas
2010 m. gegužės 13 d. nutarime, aiškindamas minėtą ABTĮ 16 straipsnio 1 dalies nuostatą, konstatavo, kad šioje nuostatoje vartojama formuluotė „nesprendžia bylų“ aiškintina
kaip inter alia reiškianti, jog administraciniai teismai negali spręsti, ar inter alia Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją ir įstatymus. Šie teismai
turi sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis su prašymu į Konstitucinį Teismą, jeigu yra
pagrindas manyti, kad Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktas, kuris turėtų būti
taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja įstatymams ar Konstitucijai.
Šiame kontekste taip pat reikia pažymėti, jog remiantis administracinių teismų
praktika, suinteresuotų asmenų prašymai dėl tam tikrų įstatymų, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktų nuostatų konstitucingumo, kurie nėra susiję su konkrečiu
administraciniame teisme nagrinėjamu ginču, administraciniuose teismuose nepriimtini. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad teismo teisė
kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisės akto konstitucingumą gali būti
realizuota tik tuo atveju, kai teismas nagrinėja konkrečią jo kompetencijai priskirtiną
bylą. Ši išvada, remiantis ABTĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 16 straipsnio 1 dalies nuostatomis,
be kita ko, suformuluota administracinėje byloje Nr. AS438-679/2009. Šioje byloje pareiškėja administracinio teismo prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Alkoholio kontrolės
įstatymo nuostatų konstitucingumo. Teisėjų kolegija, konstatavo, kad toks pareiškėjos
prašymas nebuvo susijęs su konkrečiu administraciniame teisme nagrinėtinu administraciniu ginču, todėl remiantis ABTĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 16 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nebuvo teisinio pagrindo vertinti (nagrinėti) jo pagrįstumą. Atsižvelgus į tai,
pareiškėjos skundą atsisakyta priimti (2009 m. lapkričio 13 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS438-679/2009).
12.3. Administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų santykis. Įstatymų leidėjas
įtvirtina, jog administraciniai teismai sprendžia ginčus, kylančius iš administracinių teisinių santykių (ABTĮ 15 str.), o bendrosios kompetencijos teismams priskirta nagrinėti
ginčus, kylančius iš privatinės teisės reglamentuojamų santykių (CPK 22 str.).
Rūšinį teismingumą, be kita ko, gali nustatyti specialieji įstatymai. Pavyzdžiui,
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos
2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija) numatyta, jog nustačius, kad 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: 1) bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio
dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra
pradėta; 2) administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme ginčijamas tik
statybą leidžiantis dokumentas. Taigi kai statyba jau yra pradėta, Statybos įstatymas
įtvirtina konkrečias ginčų dėl statybas leidžiančių dokumentų rūšinio teismingumo nustatymo taisykles, pagal kurias, pradėjus statybą, yra kreipiamasi į bendrosios kompetencijos teismą. Nustačiusi, kad ginčijamo statybos leidimo pagrindu statyba jau buvo
pradėta, ši byla turi būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme (taip pat žr.
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Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos
ir administracinio teismo spręsti (toliau – ir Specialioji teisėjų kolegija) 2011 m. rugsėjo
8 d. nutartį byloje Nr. T-56-11). Pagal specialiuosiuose įstatymuose nustatytą reguliavimą, administraciniuose teismuose nagrinėtini ir ginčai, kilę dėl Žurnalistų ir leidėjų
etikos komisijos sprendimų. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo
46 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai, nesutinkantys su Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimais, gali kreiptis dėl jų į
Vilniaus apygardos administracinį teismą, tačiau privalo juos paskelbti šio straipsnio 7
dalyje nustatyta tvarka (taip pat žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 10 d.
nutartį byloje Nr. T-2009-09).
Šiame kontekste paminėtina, kad šalių susitarimu negali būti nustatytas ginčo rūšinis teismingumas, kuris prieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo imperatyvioms nuostatoms. Administracinėje byloje Nr. A438-501/2010 pareiškėja teigė, kad tarp
jos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kilęs ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teismuose, nes
būtent dėl tokio ginčo rūšinio teismingumo buvo susitarta su Nacionaline mokėjimo
agentūra sudarytoje paramos sutartyje. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal esamą teismų praktiką, šio pobūdžio ginčai priskirtini ginčams, kilusiems iš viešojo administravimo teisinių santykių, kurie sprendžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka. Todėl sutarties nuostatos dėl ginčo sprendimo teismingumo, kurios
prieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatoms, negali būti taikomos,
nes jos negali pakeisti imperatyvių įstatymo nuostatų. Atsižvelgus į tai, pareiškėjos teiginiai dėl pažeisto teismingumo sprendžiant šį ginčą atmesti (2010 m. gegužės 3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-501/2010).
Nepaisant bendrųjų įstatyme įtvirtintų teismų kompetencijos atribojimo pagrindų
bei specialaus teisinio reguliavimo, bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų
kompetencijų atribojimas nėra paprastas. Kai kyla abejonių, ar byla teisminga bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui, bylos rūšinio teismingumo klausimus
rašytinio proceso tvarka išsprendžia speciali teisėjų kolegija, kurią sudaro Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas ir po vieną šių teismų pirmininkų paskirtą
teisėją (ABTĮ 21 str. 3 d.). Pagal ABTĮ 21 straipsnio 2 dalį, bylos rūšinį teismingumą
bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio
kilo ginčas, pobūdis. Iš teismų praktikos matyti, kad svarbus teismų praktikos atribojimo kriterijus yra ir ginčo teisinio santykio dalyvių statusas bei jų ypatybės. Minėtas
aspektas gali padėti atskleisti ginčijamo teisinio santykio pobūdį (2005 m. spalio 6 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-338/2005).
12.3.1. Kalbant apie ginčo subjektą, kaip teismų kompetencijos atribojimo kriterijų,
visų pirma reikia pažymėti, kad administraciniame teisiniame santykyje visada dalyvauja viešojo administravimo subjektas, t. y. valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės
institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija,
Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą (ABTĮ 2 str. 4 d.). Taigi, kaip matyti iš pacituotos normos, viešojo administravimo
funkcijas gali įgyvendinti ne tik valstybiniai ir savivaldybių administravimo subjektai,
tačiau ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (viešosios įstaigos, valstybės įmonės, nevy604
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riausybinės organizacijos, asociacijos), kurie pagal įstatymus turi įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą (taip pat žr. 2009 m. vasario 26 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. I442-5/2009). Ginčai dėl fizinių ar juridinių asmenų, kurie viešojo administravimo
veiklos nevykdo, paprastai administraciniuose teismuose nenagrinėtini. Pavyzdžiui,
Specialioji teisėjų kolegija 2008 m. liepos 9 d. nutartyje nurodė, kad byloje, kurioje ieškinys yra pareikštas ﬁzinių asmenų ir juridinių asmenų grupei, iš kurių nė vienas nėra
viešojo administravimo subjektas, nėra aplinkybių, leidžiančių spręsti, jog ginčas yra
kilęs viešojo administravimo srityje. Šioje byloje suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą,
prašydamas pripažinti jam teisę nustatyta tvarka gauti gyvenamojo namo ketvirto aukšto su mansarda statinio projektavimo sąlygų sąvadą bei leidimą statybai be daugiabučių
namų savininkų bendrijos (atsakovo), butų savininkų bei AB „Vilniaus šilumos tinklai“
sutikimo. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškinyje nėra pareikšta jokių reikalavimų dėl viešojo administravimo subjektų aktų ar veiksmų. Ieškinyje suinteresuotas
asmuo reiškė reikalavimą pripažinti jam teisę gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą
ir leidimą statybai be atsakovų sutikimo. Tai, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, civilinio teisinio pobūdžio reikalavimas dėl teisių pripažinimo, todėl byloje kilęs ginčas
yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2008
m. liepos 9 d. nutartis byloje Nr. T-2008-07).
Šiame kontekste reikia pastebėti, kad valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys,
per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek savivaldybės vykdo ir ūkinę komercinę
veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Dalyvaudamos šiuose santykiuose, valstybė ar savivaldybės atlieka veiksmus,
priima sprendimus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar
panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius (subjektines civilines teises bei
pareigas). Viešojo administravimo institucijų veikla, šioms institucijoms dalyvaujant
civiliniuose teisiniuose santykiuose, negali būti pripažinta viešuoju administravimu.
Administravimo institucija tokiu atveju veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas ir jos priimti aktai (atlikti veiksmai), dalyvaujant tokiuose santykiuose, nepakeičia santykių pobūdžio. Jei ginčas kyla iš civilinių
teisinių santykių, tai nepriklausomai nuo to, jog viena šio ginčo šalis yra valstybės ar
savivaldybės institucija, jis laikytinas civiliniu ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos
teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 22 d. nutartis byloje Nr. T-70-10).
Paprastai minėto pobūdžio kompetencijos atribojimo klausimai kyla ginčuose dėl
valstybės ar savivaldybės atitinkamų turtinių teisių bei pareigų, susijusių su valstybei,
kaip civilinės teisės subjektui, priklausančiu nekilnojamuoju turtu, įgyvendinimu. Specialioji teisėjų kolegija savo praktikoje yra pripažinusi, kad ginčas dėl valstybės veiksmų,
vykdant negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą, kurio tikslas – sudaryti civilinę patalpų nuomos sutartį (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 22 d. nutartis byloje
Nr. T-70-10), ginčai dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo (Specialiosios
teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 6 d. nutartis byloje Nr. T-66-10), kyla iš civilinių teisinių
santykių, todėl jie teismingi bendrosios kompetencijos teismui.
Tai, kad skundžiami biudžetinės įstaigos veiksmai, taip pat nereiškia, jog kilęs ginčas nagrinėtinas administraciniuose teismuose. Administraciniuose teismuose nagrinėtini tik tokie ginčai dėl valstybės ar savivaldybės veiksmų (neveikimo), kurie siejami su
viešuoju administravimu. Specialioji teisėjų kolegija 2008 m. balandžio 18 d. nutartyje
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atkreipė dėmesį, kad nors Šilalės rajono švietimo centras yra biudžetinė įstaiga, tačiau
toks šios įstaigos statusas tik reiškia, jog įstaigos veikla yra finansuojama iš savivaldybės
biudžeto (Biudžetinių įstaigų įstatymo 2 str.), ir toks statusas savaime nepatvirtina, jog
įstaiga vykdo Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą
viešojo administravimo veiklą. Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad byloje duomenų,
patvirtinančių, jog Šilalės rajono švietimo centras vykdo viešojo administravimo funkcijas, nėra, todėl ginčas, kuris nagrinėtu atveju iš esmės kilo iš darbo teisinių santykių,
turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos
2008 m. balandžio 18 d. nutartis byloje Nr. T-21-08).
12.3.2. Vis dėlto pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių
kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis. Ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių,
nagrinėtini administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1
d.), o ginčai, kylantys iš privatinių teisinių santykių, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22, 25 str.) (pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos
2009 m. gegužės 19 d. nutartis byloje Nr. T-32-09). Būtent teisinių santykių pobūdis, bet
ne viešojo administravimo subjekto dalyvavimas juose, lemia ginčo rūšinį teismingumą
(Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 20 d. nutartis byloje Nr. T-37/2010).
Pavyzdžiui, Specialioji teisėjų kolegija 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartyje pabrėžė, kad nors
sprendimą (potvarkį) dėl laikinosios vaiko globos nustatymo priima viešojo administravimo subjektas, jis, atlikdamas tokius veiksmus, dalyvauja šeimos teisiniuose santykiuose. Ginčai, kylantys iš vaiko globos nustatymo santykių, savo teisine prigimtimi
yra civiliniai, todėl turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Atitinkamai
specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad šioje byloje ginčas kilo būtent iš vaiko laikinosios globos nustatymo santykių, todėl turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartis byloje Nr.
T-61-11).
Šiame kontekste pastebėtina, kad administracinės teisės reglamentuojamus santykius paprastai apibūdina, be kita ko, pavaldumo tarp viešojo administravimo subjekto
ir suinteresuoto asmens ryšys.
12.3.2.1. Iš Specialiosios teisėjų kolegijos procesinių sprendimų matyti, kad nustatydama kilusio ginčo pobūdį ši teisėjų kolegija įvertina suinteresuoto asmens teikiamus
argumentus ir reikalavimus. Tais atvejais, kai suinteresuoto asmens teisinė argumentacija grindžiama, pavyzdžiui, teisės normomis, kurios priskirtinos viešajai teisei, atsiranda
pagrindas manyti, kad ginčas kilęs iš administracinių teisinių santykių ir dėl šios priežasties priskirtinas nagrinėti administraciniams teismams. Pavyzdžiui, 2011 m. kovo 1
d. nutartyje nustatyta, kad pareiškėjai 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. 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. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjai, gin606
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čydami 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. Atsižvelgus į tai, nuspręsta, kad kilęs ginčas nagrinėtinas administraciniame
teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 1 d. nutartis Nr. T-15-11).
Pastebėtina, kad vertinami skundo pagrindiniai argumentai, todėl tai, kad suinteresuotas asmuo epizodiškai remiasi ir kitos teisės šakos nuostatomis, ginčo pobūdžio iš
esmės nekeičia. 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartyje Specialioji teisėjų kolegija, vertindama
pareiškėjo reikalavimą dėl sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės įregistravimo
Nekilnojamojo turto registre be vieno iš sutuoktinių sutikimo, pažymėjo, kad jis pirmiausia remiasi specialiaisiais viešosios teisės aktais, reglamentuojančiais nekilnojamojo turto registro tvarkymo veiklą (Nekilnojamojo turto registro įstatymu, Nekilnojamojo turto registro nuostatais). Nors pareiškėjo skunde ir buvo pateikiami tam tikri
civilinio pobūdžio argumentai, tačiau šie argumentai, teisėjų kolegijos vertinimu, buvo
šalutiniai ir ginčo administracinio pobūdžio iš esmės nekeitė. Be to, byloje civilinio teisinio pobūdžio reikalavimų (klausimų), kurie būtų tiesiogiai nukreipiami į tarp sutuoktinių susiklosčiusius civilinius turtinius santykius, nebuvo keliama. Nagrinėjamu atveju
skundas bei jo reikalavimai iš esmės buvo nukreipti į viešojo administravimo subjektą
bei jo vykdomą administracinę veiklą (Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 9
d. nutartis byloje Nr. T-63-08).
Remiantis Specialiosios teisėjų kolegijos procesiniais sprendimais, sprendžiant dėl
kilusio ginčo prigimties, reikšminga aplinkybė yra suinteresuoto asmens teismui teikiami reikalavimai. Pavyzdžiui, Specialioji teisėjų kolegija 2011 m. kovo 14 d. nutartyje
konstatavusi, kad pareiškėjas jokių civilinių teisinių reikalavimų, susijusių su statinio
pripažinimo tinkamu naudoti akto teisėtumu, nekėlė, nusprendė, kad šis ginčas turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m.
kovo 14 d. nutartis byloje Nr. T-16-11).
12.3.2.2. Sprendžiant bylos rūšinio teismingumo klausimą, lemiamos reikšmės
neturi skundžiamo veiksmo išraiškos forma ar reikalavimo įforminimo lingvistinės
formuluotės. 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartyje Specialioji teisėjų kolegija svarstė, kurio
bendrosios ar specialiosios kompetencijos teismui skirta nagrinėti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos
asmens duomenų teikimo sutarties nutraukimo klausimą. Specialioji teisėjų kolegija,
išanalizavusi aktualų teisinį reguliavimą, konstatavo, kad tarp suinteresuoto asmens ir
atsakovo atsiradę santykiai dėl asmens duomenų teikimo buvo susiję su administracinės
paslaugos teikimu, t. y. viešojo administravimo vykdymu. Nors nagrinėtu atveju ir buvo
sudaryta sutartis, tačiau ji, teisėjų kolegijos vertinimu, turėjo būti vertinama ne kaip
tam tikrų civilinių teisinių santykių išraiška, bet kaip teisinis instrumentas, kuris padeda
atsakovui įgyvendinti jam priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Taigi nuspręsta,
kad ginčas aptartu atveju kilo viešojo administravimo srityje, todėl turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d.
nutartis byloje Nr. T-70-11). Tuo tarpu 2009 m. rugpjūčio 18 d. nutartyje Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ta aplinkybė, jog Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio
4 dalyje vartojama ieškinio sąvoka, kuri visų pirma yra būdinga civilinio proceso teisei,
pati savaime dar nesudaro pagrindo konstatuoti bylos priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismams. Atsižvelgus į tai, pripažinta, kad statutinio valstybės tarnautojo
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materialinės atsakomybės santykiai patenka į valstybės tarnybos teisinių santykių sritį,
todėl jie turi būti nagrinėjami administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos
2009 m. rugpjūčio 18 d. nutartis byloje Nr. T-57-09).
12.3.2.3. Specialioji teisėjų kolegija, spręsdama teismų kreipimusis dėl rūšinio teismingumo, be kita ko, vertina, kuriems santykiams įtakos turės suinteresuoto asmens
pateikto reikalavimo išsprendimas, ir kurios teisės šakos teisės normos reglamentuoja
susiklosčiusius teisinius santykius. Pavyzdžiui, 2012 m. liepos 10 d. nutartyje konstatuota, kad nors savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos
padarinius priimti viešojo administravimo subjekto, tačiau pagal savo esmę šie aktai
yra susiję su civiliniais teisiniais santykiais, nes jie sukelia civilines teisines pasekmes.
Savavališkos statybos civilinės teisinės pasekmės reglamentuotos Civiliniame kodekse,
o pats savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra susiję su statinio savininko nuosavybės teisių ribojimu, t. y. civiliniais teisiniais
santykiais. Todėl pareiškėjo keliamas ginčas dėl savavališkos statybos akto ir neteisėtos
statybos padarinių šalinimo yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 10 d. nutartis).
Reikia pastebėti, kad tai, jog sprendžiant ginčą, galbūt reikės taikyti tam tikras kitos
teisės šakos normas, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, ginčo rūšinio teismingumo
nekeičia. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais viešojo administravimo teisiniams santykiams
gali būti taikomos ir privatinės teisės normos (Civilinio kodekso 1.1 str. 2 d.), tačiau
privatinės teisės normų taikymas šių santykių pobūdžio nepakeičia – jie išlieka viešojo
administravimo teisiniais santykiais, o iš jų keliami ginčai turi būti nagrinėjami administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 9 d. nutartis byloje
Nr. T-72-09).
12.3.3. Apžvelgiant Specialiosios teisėjų kolegijos praktiką apibendrinimo rengimui
pasirinktu bylų laikotarpiu, išskirtini šie administracinių teismų specifinės kompetencijos atvejai:
12.3.3.1. Reikia pastebėti, kad administraciniams teismams yra numatyta išimtinė
kompetencija tirti Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirtų tirti norminių teisės
aktų teisėtumą. Specialioji teisėjų kolegija savo praktikoje yra nurodžiusi, kad Civilinio
proceso kodeksas, apibrėžiantis bendrosios kompetencijos teismų kompetenciją bei nustatantis šių teismų sprendžiamų bylų nagrinėjimo tvarką, nenumato, jog bendrosios
kompetencijos teismai galėtų tirti valstybės ar savivaldybių institucijų priimtų norminių
teisės aktų teisėtumą pagal abstrakčius įstatymų numatytų subjektų pareiškimus. Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį, bylas pagal įstatymų numatytų
subjektų abstrakčius pareiškimus dėl Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirtų
tirti norminių teisės aktų teisėtumo nagrinėja administraciniai teismai. Specialioji teisėjų kolegija 2008 m. vasario 4 d. nutartyje pažymėjo, kad Seimo narių ginčijamas Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. 1-1207, kuriuo buvo
pakeista Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 535-V
patvirtinta Šilumos kiekio patalpoms šildyti ir karštam vandeniui paskirstymo tvarka,
atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje, Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje numatytus apibrėžimus ir laikytinas norminiu
teisės aktu, todėl šioje byloje Seimo narių teismui paduotas pareiškimas iš esmės turi
būti laikomas abstrakčiu pareiškimu dėl savivaldybės institucijos norminio teisės akto
teisėtumo ištyrimo ir turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios
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teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 4 d. nutartis byloje Nr. T-2-08).
12.3.3.2. Iš Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių analizės matyti, jog ginčai dėl žalos atlyginimo paprastai yra civilinio pobūdžio ir pagal bendrą taisyklę jie priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.).
Tačiau administraciniams teismams nagrinėti priskirti ginčai dėl žalos, atsiradusios dėl
viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p.).
Dar daugiau, nors Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, susijusių su bylų tyrimu (pvz., Specialiosios
teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis byloje Nr. T-87-09), tačiau reikia pažymėti, kad remiantis specialiosios teisėjų kolegijos praktika, atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų
nagrinėja administraciniai teismai, jeigu šių pareigūnų skundžiami veiksmai buvo susiję
su viešuoju administravimu arba atlikti pagal administracinių bylų teiseną reglamentuojančias procesines normas. 2010 m. spalio 22 d. nutartyje specialioji teisėjų kolegija
sprendė ginčo, kilusio dėl žalos, patirtos dėl prokuroro veiksmų ginant viešąjį interesą
administraciniame teisme, atlyginimo. Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia nurodė, jo
pareiškėjai aptariamame ginče keliamą reikalavimą dėl žalos atlyginimo siejo su prokuratūros veiksmais, atliktais administracinių bylų teisenoje. Šiais prokuratūros veiksmais
buvo siekiama nuginčyti tam tikrus viešojo administravimo srityje priimtus administracinius aktus ir jie buvo atliekami pagal administracinių bylų teiseną reglamentuojančias
procesines normas. Šių prokuratūros veiksmų teisinis įvertinimas pirmiausia priklausė
nuo administracinės teisės normų ir administracinių bylų teiseną reglamentuojančių
teisės normų aiškinimo bei taikymo, o tai yra administracinio teismo funkcija. Kadangi
šiuo atveju keltas ginčas dėl žalos atlyginimo buvo susijęs su viešojo administravimo
sritimi ir administracinių bylų teisena, todėl jis turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme, kuris sprendžia viešojo administravimo srityje kylančius ginčus bei taiko
savo praktikoje administracinių bylų teiseną reglamentuojančias normas. Konstatuota,
kad prokuratūros veiksmai, iš kurių aptariamos bylos atveju kildinta žala, nebuvo susiję
su baudžiamuoju ar civiliniu procesu, ir tai nebuvo tie veiksmai, kurių administraciniam teismui neleidžia tirti Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis
(Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 22 d. nutartis byloje Nr. T-69-10).
Šiame kontekste pažymėtina, jog teisėsaugos institucijos pagal savo vykdomų funkcijų pobūdį gali veikti tiek kaip viešojo administravimo, tiek kaip ikiteisminio tyrimo
subjektas. Pavyzdžiui, Specialioji teisėjų kolegija 2011 m. vasario 3 d. nutartyje sprendė
ginčo, kilusio dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymo, kuriuo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo skundą, teismingumo klausimą. 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
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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
buvo 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 laikyta, kad ginčas
aptariamu atveju buvo siejamas su viešuoju administravimu, o ne baudžiamuoju procesu. Todėl šią bylą nuspręsta nagrinėti administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų
kolegijos 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. T-8-11).
12.3.3.3. Iš teismų praktikos matyti, kad administraciniuose teismuose nagrinėjami ir ginčai, kilę tarp suinteresuotų asmenų ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, dėl paramos skyrimo, nepaisant to, kad
dėl paramos skyrimo yra sudaromos sutartys. Kaip teisėjų kolegija pažymėjo administracinėje byloje Nr. A248-687/2006, finansavimo sutarčių pagrindu sudaromos paramos
sutartys yra specifinio pobūdžio, turi atitikti pastarojoje sutartyje įtvirtintas nuostatas,
todėl joms negali būti besąlygiškai taikomos teisės normos, reglamentuojančios civilinių
sutarčių sudarymą, vykdymą ir nutraukimą (2006 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-687/2006, Administracinių teismų praktika Nr. 9). Pasisakydama
dėl šio pobūdžio ginčų teismingumo, LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr.
A143-634/2010 yra pažymėjusi, kad Europos Sąjungos paramos administravimas yra paramos žemės ūkiui administravimo dalis, o atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra
yra specialus šį administravimą vykdantis viešojo administravimo subjektas. Nacionalinės mokėjimo agentūros teisės vykdyti atitinkamos paramos suteikimo bei naudojimo
sąlygų laikymosi kontrolę bei, nustačius lėšų naudojimo pažeidimus, sustabdyti ir / ar
anuliuoti paramos gavėjo teisę naudotis suteikta parama bei inicijuoti suteiktos paramos
išieškojimą yra jo (atsakovo) kompetencijos dalis, kuri numatyta Nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro (bylai aktualiu) 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-231, 9.2–9.4 punktuose. Todėl šių teisių perkėlimas į atitinkamas paramos
sutartis nekeičia administracinės nagrinėjamų teisinių santykių esmės, t. y. šie teisiniai
santykiai pagal jų esmę negali būti laikomi civiliniais teisiniais santykiais. Atsižvelgusi į
šiuos argumentus, teisėjų kolegija pripažino atitinkamus apelianto argumentus dėl šios
bylos teismingumo bendrosios kompetencijos teismui nepagrįstais (2010 m. gegužės 4
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-634/2010).
12.3.3.4. Kalbant apie administracinių teismų kompetenciją, atkreiptinas dėmesys,
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; 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 bendro610

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

sios kompetencijos teismams. Be to, 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.). Todėl kai administracinio teisės
pažeidimo byla pradėta iki 2011 m. sausio 1 d., teisena vyksta pagal iki 2011 m. sausio 1
d. galiojusią tvarką ir skundas dėl joje priimto nutarimo nagrinėjamas administraciniame teisme. Bylos rūšinio teismingumo nekeičia ir ta aplinkybė, jog naujas administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas po 2011 m. sausio 1 d., nes tokiu protokolu
siekiama ištaisyti procesinius trūkumus jau pradėtoje administracinio teisės pažeidimo
byloje, o ne pradėti naują bylą (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d.
nutartis byloje Nr. T-30-11).
Tais atvejais, kai ginčas yra susijęs tiek su civiliniais, tiek su administraciniais teisiniais santykiais, specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kurie teisinių santykių aspektai
dominuoja. 2011 m. lapkričio 11 d. nutartyje teisėjų kolegija sprendė, kurios kompetencijos teisme nagrinėtinas pareiškėjo reikalavimas nustatyti norimo įsigyti valstybinės
žemės sklypo vertę. Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nors valstybinės žemės sklypo pardavimas yra civilinis sandoris, tačiau prieš sudarant tokį sandorį,
yra atliekamos specialių teisės aktų reglamentuotos viešojo administravimo procedūros,
kurių metu įgalioti viešojo administravimo subjektai suformuoja atitinkamus sklypus,
nustato, ar egzistuoja teisės aktuose numatytos sąlygos sklypų pardavimui, parengia
reikiamus dokumentus ir atlieka kitus būtinus veiksmus. Nagrinėtu atveju pareiškėjo
paduotas skundas iš esmės buvo susijęs su viešojo administravimo procedūrų vykdymu. Pareiškėjas manė, kad atsakovas, kaip atsakingas viešojo administravimo subjektas,
netinkamai atliko savo funkcijas, t. y. neįvertino pareiškėjo pateiktų argumentų dėl nustatant sklypo vertę padarytų pažeidimų ir nepatikrino turto vertintojo darbo kokybės,
todėl jis, pareiškėjo teigimu, turėjo užtikrinti naują sklypo vertės nustatymą. Taigi, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, aptariamame ginče dominavo administraciniai teisiniai aspektai, todėl jis turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios
teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis byloje Nr. T-78-11).
13. Kitas administracinių teismų kompetencijos ribojimas iš esmės yra siejamas
su valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų veikla bei joms pavestų valstybės funkcijų vykdymu. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento,
Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos),
Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir
antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip
pat su sprendimų vykdymu, ir Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, vertindamas šios nuostatos atitiktį tam tikroms Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms, 2010 m. gegužės 13 d. nutarime
konstatavo, kad administraciniame teisme sprendžiamo administracinio ginčo dalykas
negali būti tokia veikla, kuria įgyvendinama valstybės valdžia. Ši veikla negali būti tapatinama su tokia veikla, kurią apima Administracinių bylų teisenos įstatyme varto611
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jama sąvoka „viešasis administravimas“. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Seimo,
Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Teismo konstitucinio statuso ypatumai, susiję su
valstybės valdžios vykdymu ir valstybės valdžių padalijimu, inter alia suponuoja tai,
kad šios institucijos negali perimti viena kitos konstitucinių įgaliojimų, taigi ir teismai,
į kuriuos suinteresuoti asmenys kreipiasi su prašymais išnagrinėti Seimo, Respublikos
Prezidento ar Vyriausybės aktus arba kitaip pasireiškiančią šių institucijų veiklą, negali
perimti Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės konstitucinių įgaliojimų, t. y. už
šias valdžios institucijas priimti atitinkamų sprendimų arba įpareigoti minėtų valdžios
institucijų išleisti aktus, susijusius su valstybės valdžios vykdymu. Vis dėlto nutarime
atkreiptas dėmesys, kad ir valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų veikloje, be joms
pavestų valstybės funkcijų vykdymo, esama ir kitokios veiklos, inter alia susijusios su
vidinio administravimo funkcijų vykdymu. Dėl Respublikos Prezidento ar Vyriausybės
veiklos gali atsirasti ir asmens teisių ar laisvių pažeidimas, inter alia žala.
Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens skundo
priėmimo klausimą dėl ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje numatytų subjektų veiksmų ar neveikimo, kiekvienu atveju vertina šių subjektų veiklos (neveikimo) pobūdį ir pareikštų
reikalavimų turinį. Šiuo aspektu Konstitucinis Teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutarime
pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio „Bylos, priskirtos
administracinių teismų kompetencijai“ 1 dalyje inter alia nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų
ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus
veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus (1 punktas (2000
m. rugsėjo 19 d. redakcija), žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis) (3 punktas (2007 m.
birželio 7 d. redakcija), tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir
įstaigų vadovus) (5 punktas (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija). Šios nuostatos suponuoja,
kad administraciniai teismai gali nagrinėti inter alia bylas dėl Respublikos Prezidento
ar Vyriausybės veiklos (neveikimo), kuria buvo (galėjo būti) pažeistos asmens teisės ar
laisvės, rezultato ar jo padarinio, inter alia žalos atlyginimo. Konstatuota, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies (2007 m. gruodžio 18 d. redakcija)
nuostata „Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento <...>, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos) <...> veiklos <...>“ neužkerta kelio
asmeniui, manančiam, kad jo teisės ar laisvės yra pažeistos dėl Respublikos Prezidento
ar Vyriausybės veiklos, įgyvendinti Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės
kreiptis į teismą. Konstitucinis Teismas, įvertinęs ABTĮ 15 ir 16 straipsniuose įtvirtintą
teisinį reguliavimą, konstatavo, kad bylas dėl Respublikos Prezidento ar Vyriausybės
veiklos (neveikimo), kuria buvo (galėjo būti) pažeistos asmens teisės ar laisvės, rezultato
ar jo padarinio, inter alia žalos atlyginimo administraciniai teismai nagrinėti gali. Kaip
pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija 2007 m. gruodžio 6 d. nutartyje, ABTĮ 16 straipsnio
2 dalis, kiek ji susijusi su Konstitucinio Teismo kompetencijai priklausančių klausimų
sprendimu, tik atriboja Konstitucinio Teismo ir administracinio teismo kompetenciją,
bet neapriboja asmens, manančio, kad atitinkamas teisės aktas tiesiogiai pažeidžia jo
teises ir (arba) įstatymų saugomus interesus, teisės įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į
administracinį teismą su atitinkamu skundu (prašymu). Ta aplinkybė, kad Respublikos
Prezidento akto (dekreto) atitikimo Konstitucijai ir (arba) įstatymams tikrinimas yra
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pavestas Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, negali užkirsti kelio asmeniui,
kuris mano, jog Respublikos Prezidento aktas (dekretas) tiesiogiai pažeidžia jo teises ar
įstatymų saugomus interesus, kreiptis į teismą. Kadangi privatus asmuo tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą šiuo metu negali, jam turi būti užtikrinama teisė kreiptis į bendrosios kompetencijos arba specializuotą (administracinį) teismą (Specialiosios teisėjų
kolegijos 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis).
13.1. Administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad ginčai kilę dėl Respublikos Prezidento dalyvavimo įstatymų leidybos procese negali būti administraciniame
teisme sprendžiamo administracinio ginčo dalykas. Administracinėje byloje Nr. AS146482/2011 Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacija prašė įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidentę pateikti atsakymą į jos kreipimąsi, kuriame prašė
Lietuvos Respublikos Prezidentės nurodyti argumentus, kuriais remdamasi ji pasirašė
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo pakeitimų ir papildymų įstatymą. Teisėjų
kolegija nusprendė, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos Prezidentės veiksmai
sudaro įstatymų leidybos proceso dalį. Minėtais veiksmais Lietuvos Respublikos Prezidentė įgyvendino Konstitucijos 84 straipsnio 24 punkte ir 71 straipsnio 1 dalyje Respublikos Prezidentui suteiktus įgaliojimus pasirašyti ir oficialiai paskelbti Seimo priimtus
įstatymus. Todėl motyvai ir argumentai, kuriais remdamasi valstybės vadovė priėmė
sprendimą pasirašyti Įstatymą taip pat laikytini neatsiejama įstatymų leidybos proceso
dalimi. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog pareiškėjo Priekrantės verslinės
ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos skundo reikalavimas įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidentę atsakyti į asociacijos kreipimąsi, t. y. iš esmės įpareigoti valstybės
vadovą pasiaiškinti dėl jo vykdomos veiklos, susijusios su Respublikos Prezidento dalyvavimu teisėkūros procese, negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (ABTĮ
16 str. 2 d.) (2011 m. rugsėjo 30 d nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-482/2011).
13.2.Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, administraciniame
teisme sprendžiamo administracinio ginčo dalykas negali būti su Seimo vykdoma parlamentine kontrole susijusi veikla. Administracinėje byloje Nr. AS442-198/2008 pareiškėjas prašė teismo panaikinti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
2007 gruodžio 12 d. sprendimą. Pareiškėjas nesutiko su Teisės ir teisėtvarkos komiteto
atsakymu, kuriame nurodoma, jog komitetas nėra subjektas, priimantis sprendimus dėl
prokurorų veiksmų. Teisėjų kolegija, vertindama šio reikalavimo priimtinumą, pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis administracinių
teismų kompetencijai nepriskiria tirti Lietuvos Respublikos Seimo veiklos, o būtent su
Seimo veikla, teisėjų kolegijos vertinimu, buvo susijęs pareiškėjo administraciniam teismui paduoto skundo išnagrinėjimas. Seimas, įgyvendindamas savo konstitucinius įgaliojimus, vykdo demokratinės teisinės valstybės parlamento funkcijas: leidžia įstatymus
(įstatymų leidybos funkcija), vykdo vykdomosios valdžios ir kitų valstybės institucijų
(išskyrus teismus) parlamentinę kontrolę (kontrolės funkcija), steigia valstybės institucijas, skiria ir atleidžia jų vadovus bei kitus valstybės pareigūnus (steigiamoji funkcija)
ir kt. Įstatymų projektams nagrinėti bei kitiems klausimams, Konstitucijos priskirtiems
Seimo kompetencijai, rengti iš savo narių sudaro komitetus, tarp jų ir Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas kėlė ginčą būtent dėl Lietuvos Respublikos Seimo veiklos, nurodydamas, jog ginčijamu sprendimu nepagrįstai atsisakoma,
įgyvendinant parlamentinę kontrolę, atlikti tyrimą, kad būtų peržiūrėta jo baudžiamoji
byla. Todėl, nagrinėjant pareiškėjo skundą, administracinis teismas neišvengiamai turė613
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tų vertinti Lietuvos Respublikos Seimo veiklą (2008 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-198/2008).
13.3. Kita vertus, administraciniai teismai priima nagrinėti suinteresuotų asmenų
skundus dėl valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų veiklos, įgyvendinančios specialiais įstatymais suteiktas administracinio pobūdžio funkcijas. Administracinėje byloje Nr.
AS442-21/2012 Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, ar administracinių teismų
kompetencijai priskirtina vertinti Seimo Pirmininko potvarkio, kuriuo panaikintas konkrečiam asmeniui išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, teisėtumą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies nuostata turi būti suprantama kaip neleidžianti teismui įsiterpti į Seimo vykdomas
įstatymų leidybos bei kitas valstybės valdžios Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalies prasme
funkcijas, o taip pat į Seimo narių, kaip Tautos atstovų, vykdomas funkcijas. Tuo tarpu
skundžiamu Seimo Pirmininko potvarkiu nebuvo įgyvendinamos Seimo ar Seimo nario,
kaip Tautos atstovo, funkcijos. Šiuo potvarkiu tik buvo realizuojami Seimo Pirmininko
pagal specialų Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą suteikti administracinio pobūdžio
įgaliojimai, susiję su atitinkamo leidimo konkrečiam asmeniui išdavimu ar panaikinimu. Vertinti tokio pobūdžio Seimo Pirmininko akto teisėtumą administraciniam teismui
Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis nedraudžia. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje taip pat numatyta, kad sprendimą dėl
leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo suinteresuotas asmuo
turi teisę apskųsti teismui. Išlygų tiems atvejams, kai sprendimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo priima Seimo Pirmininkas, įstatymas nenumato. Vadinasi, Seimo Pirmininko potvarkio dėl pareiškėjo leidimo dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija panaikinimo teisėtumas teisme gali būti vertinamas (2012 m. sausio
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-21/2012).
13.4. Pagal administracinių teismų praktiką, tai, kad suinteresuoti asmenys kreipiasi
į teismą dėl žalos, susijusios su įstatymų leidėjo nustatytu teisiniu reguliavimu, nereiškia, jog tokio pobūdžio ginčai administraciniuose teismuose nenagrinėtini. Remiantis
Vyriausiojo administracinio teismo praktika, valstybės atsakomybė už žalą suinteresuotiems asmenims, padarytą nustatytu (delsimu nustatyti) atitinkamu teisiniu reguliavimu, negali būti pašalinama, remiantis tuo, kad žala siejama su įstatymų leidybos procesu. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A248-58/2008 pareiškėjas savo reikalavimą
priteisti iš valstybės 100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti siejo su Lietuvos Respublikos
Seimo 1998 m. liepos 16 d. priimtu Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl SSRS valstybės
saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka buvo kreiptasi į
Specialią teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir
administracinio teismo spręsti, kadangi atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatą, jog administraciniams teismams nepriskiriama
tirti Seimo veiklos, kilo abejonė, ar ši byla nagrinėtina administraciniame teisme. Šiuo
aspektu Specialioji teisėjų kolegija 2007 m. gruodžio 13 d. nutartimi K. D. prieš Lietuvos
valstybę, atstovaujamą Vyriausybės, konstatavo, kad tokio pobūdžio bylos priskirtinos
spręsti administraciniams teismams, kadangi jose kylantys ginčai yra susiję su valdžios
institucijų viešosios teisės reglamentuojama veikla ir patenka į Civilinio kodekso 6.271
straipsnio reglamentavimo sritį (2008 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-58/2008). Šios praktikos laikomasi ir vėlesnėse bylose (žr., pvz., administracinę
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bylą Nr. A858-1452/2010, kurioje teisėjų kolegija sprendė žalos, susijusios su atitinkamų
nacionalinės teisės aktų nepriėmimu, atlyginimo klausimą (2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 377−405 p.).
13.5. Formuodamas praktiką dėl administracinių teismų kompetencijos ribojimo,
susijusio su teismų veikla bei teisėjų procesiniais veiksmais dėl teisingumo vykdymo,
Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą konstatavo, kad kai suinteresuotas asmuo savo reikalavimus sieja su teismų procesine veikla, tokio pobūdžio
reikalavimai administraciniuose teismuose nenagrinėjami.
13.5.1. Pagal ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį, administraciniams teismams nepriskirtina
nagrinėti bylų dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kaip teisminės institucijos, garantuojančios konstitucinį teisėtumą, veiklos. Minėtą ABTĮ nuostatą Vyriausiasis
administracinis teismas taikė administracinėje byloje Nr. AS502-363/2009. Šioje byloje
pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas pripažinti, kad Lietuvos Respublika, veikdama per Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, pažeidė tam tikras
Europos Sąjungos teisės nuostatas, taip pat prašė įpareigoti Konstitucinį Teismą atlikti tam tikrus veiksmus. Teismui pateiktame skunde pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas, neatlikdamas savo tiesioginės pareigos taikyti Europos Sąjungos teisę ir aiškinti jos šviesoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, priėmė
nutarimą byloje Nr. 28/08. Išanalizavęs pareiškėjo teiginius, Vyriausiasis administracinis
teismas nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė nagrinėti pateiktą prašymą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas nekelia reikalavimo dėl žalos
atlyginimo, o tiek pareiškėjo prašyme nurodytas faktinis ir teisinis pagrindas, tiek pareikšti reikalavimai buvo vienareikšmiškai susiję su Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo veikla (konstitucinio teisingumo vykdymu), nagrinėjant konstitucinės justicijos
bylą Nr. 28/08, t. y. su jo veikla tikrinant, ar atitinkamos Lietuvos Respublikos atominės
elektrinės įstatymo nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pareiškėjas manė, kad minėtoje byloje Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pažeidė
Europos Sąjungos teisės normas, nepagrįstai ir neteisėtai jų netaikė ir dėl šios priežasties
buvo pažeistos tam tikros jo teisės. Taigi akivaizdu, kad inicijuojamas ginčas tiesiogiai
buvo susijęs su Konstitucinio Teismo veikla, vykdant konstitucinį teisingumą (2009 m.
liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-363/2009).
13.5.2. Administracinių teismų praktikoje ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis aiškinimas ne
kartą pateiktas bylose dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinės veiklos. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS822-499/2010 pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas, be
kita ko, ištirti, ar Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas kasacinio skundo priėmimo klausimą, nepažeidė Europos Sąjungos teisės. Taigi pareiškėjas iš esmės siekė, kad
administraciniame teisme būtų ištirta ir įvertinta bendrosios kompetencijos teismo –
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo – procesinė veikla. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundą
atsisakyta priimti pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą (2009 m. lapkričio 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-700/2009).
13.5.3. ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjo vartojama nuostata dėl „kitų
teismų“ procesinės veiklos administracinių teismų praktikoje aiškinama, kaip apimanti
tiek bendrosios kompetencijos, tiek administracinių teismų veiklą. Tokiu būdu administraciniai teismai nevykdo apygardų teismų veiklos, susijusios su teisingumo vykdymu,
kontrolės. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS63-552/2008 pareiškėjas inicijavo
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ginčą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 8 d. nutarties dėl civilinių bylų
sujungimo civilinėje byloje Nr. 2‑79-538/08 panaikinimo ir Klaipėdos apygardos teismo
2008 m. liepos 14 d. nutarties dėl atsisakymo priimti ieškinį civilinėje byloje Nr. 2‑871538/08 panaikinimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjo reikalavimus, konstatavo,
kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti minėtus reikalavimus. Teisėjų kolegija savo sprendimą grindė ABTĮ 16 straipsnio 2 dalimi. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjas turėjo galimybę realizuoti savo teisę
kreiptis į teismą CPK nustatyta tvarka (2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS63-552/2008). Kaip minėta, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti ir administracinių teismų veiklos. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr.
AS143-318/2010 Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą atsisakė
priimti pagrįstai, nes pareiškėjas iš esmės skundė Kauno apygardos administracinio
teismo vilkinimą nagrinėti administracines bylas pagal jo paduotus skundus, t. y. ABTĮ
numatytų procesinių veiksmų neatlikimą. Tačiau pagal ABTĮ 16 straipsnio, nustatančio
bylų, kurios nenagrinėtinos administracinių teismų, rūšis, 2 dalį, administracinių teismų
kompetencijai nepriskiriama tirti kitų teismų teisėjų procesinių veiksmų, susijusių su
teisingumo vykdymu, t. y. nepriskiriama tirti teismo procesinės veiklos (2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-318/2010).
Šiame kontekste taip pat paminėtina, kad remiantis Vyriausiojo administracinio
teismo praktika, administraciniuose teismuose nenagrinėtini prašymai, kuriais prašoma
kreiptis į Nuolatinę teisėjų veiklos vertinimo komisiją prie Teisėjų tarybos dėl tam tikrų
teisėjų veiklos įvertinimo, priimant bylose atitinkamus procesinius sprendimus, jei iš
bylos medžiagos matyti, kad keliamas ginčas yra dėl teisėjų procesinių veiksmų vertinimo (pvz., 2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-112/2009)
Kita vertus, ABTĮ 16 straipsnyje numatyta išimtis dėl teisėjų procesinės veiklos nepaneigia asmens teisės gauti žalos atlyginimą dėl administracinių teismų veiklos, jei
būtų nustatytos visos civilinės žalos atlyginimo sąlygos. Administracinėje byloje Nr.
AS444-199/2008 pareiškėjas atskiruoju skundu ginčijo pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti jo skundą Lietuvos valstybei dėl žalos, padarytos
Vyriausiojo administracinio teismo veiksmais, atlyginimo. Pareiškėjas, kreipdamasis į
teismą nurodė, kad žala atsirado dėl Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 22 d. priimtos nutarties administracinėje byloje Nr. N525-1992/2007, kuria Vyriausiasis administracinis teismas patenkino apelianto SĮ „Susisiekimo paslaugos“ skundą
ir paliko galioti pareiškėjui įmonės paskirtą 15 Lt baudą. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, spręsdama minėto reikalavimo priimtinumo klausimą, be kita
ko, rėmėsi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas byloje C-224/01 Köbler yra konstatavęs, jog
valstybės narės privalo atlyginti žalą ir tais atvejais, kai Bendrijos teisė pažeidžiama galutinės instancijos teismo veiksmais netinkamai taikant Bendrijos teisę. Valstybės narės
turi nuspręsti, kokie teismai yra kompetentingi nagrinėti tokias žalos atlyginimo bylas.
Be to, Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime yra pažymėjęs, kad reglamentuojant žalos atlyginimo klausimus, kai žalą padaro valstybės pareigūnai, valstybei
nesuteikta diskrecija nustatyti išsamų baigtinį sąrašą atvejų, kuriais ta žala turi būti atlyginama, nes tai prieštarauja konstituciniam principui, pagal kurį padaryta žala turi būti
atlyginta. Taigi teisėjų kolegija konstatavo, kad asmens teisė reikalauti žalos, padarytos
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teismo veiksmais, atlyginimo tiesiogiai išplaukia iš Konstitucijos nuostatų, o kai ta žala
padaryta netinkamai taikant Bendrijos teisę – ir iš Europos Bendrijos teisės nuostatų.
Šioje byloje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, be kita ko, pasisakė ir
dėl bylų dėl žalos, padarytos administracinio teismo veiksmais atlyginimo, teismingumo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nustatant, kurie teismai Lietuvoje kompetentingi
nagrinėti bylas dėl žalos, padarytos administracinių teismų veiksmais, atlyginimo, atsižvelgta į tai, jog administraciniai teismai nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo ir vidaus
administravimo srityse (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.). Reikalavimas atlyginti administracinio teismo veiksmais padarytą žalą taip pat netiesiogiai būtų
siejamas su viešojo administravimo subjektų veiklos vertinimu, nes nustatant, ar administracinis teismas atliko neteisėtus veiksmus nagrinėdamas bylą, bus būtina nustatyti,
ar jis tinkamai įvertino ir kvalifikavo viešojo administravimo subjekto veiksmus. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, kad reikalavimas atlyginti žalą,
padarytą administracinio teismo veiksmais, turi būti nagrinėjamas administraciniuose
teismuose ir yra priskiriamas administracinių teismų kompetencijai (2008 m. balandžio
24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-199/2008).
Analogiškos praktikos laikytasi ir administracinėje byloje Nr. A858-940/2010. Šioje
byloje pareiškėjas teigė, jog patyrė neturtinę žalą dėl to, jog administraciniuose teismuose buvo pažeista jo teisė į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, įtvirtinta EŽTK 6 straipsnio 1 dalyje. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad toks
reikalavimas negali būti ginčo dalyku apygardos administraciniame teisme, kadangi
administraciniams teismams nepriskirta tirti Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, ir šioje dalyje teismas administracinę bylą nutraukė. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tokia
pirmosios instancijos teismo išvada nesutiko. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs
ginčo pobūdį ir faktines bylos aplinkybes, konstatavo, kad šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl teismo ar atskirų teisėjų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo
vykdymu, o keliamas neturtinės žalos atlyginimo klausimas. Teisėjų kolegijos vertinimu,
pareiškėjas skunde ir bylos nagrinėjimo metu neginčijo tam tikrų procesinių veiksmų,
o kaip neteisėtus valstybės institucijų veiksmus nurodė „objektyvią tikrovę“ ir teigė,
kad dėl proceso trukmės Vyriausiame administraciniame teisme buvo pažeista EŽTK 6
straipsnio 1 dalis. Teisėjų kolegija atsižvelgė į tai, kad 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
(2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas byloje Nr. 23/4). Be to, teisėjų kolegija pažymėjo,
kad EŽTK 13 straipsnis įtvirtina imperatyvą užtikrinti veiksmingas teisinės gynybos
priemones valstybės viduje ir tuo atveju, kai buvo pažeista EŽTK 6 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinta teisė į bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką. Be to, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2004 m. gegužės 12 d. rekomendaciją Nr. Rec(2004)6 „Dėl vidaus gynybos priemonių tobulinimo“, kurioje Europos
Tarybos valstybėms narėms rekomenduojama inter alia EŽTK pažeidimo atveju užtikrinti veiksmingas teisines vidaus gynybos priemones, įskaitant sprendimų dėl esmės ir
tinkamo žalos dėl nustatyto pažeidimo atlyginimo priėmimą (1 p.), taip pat į 2010 m.
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vasario 24 d. rekomendaciją Nr. CM/Rec(2010)3 „Dėl veiksmingų priemonių pernelyg
ilgo proceso atveju“, kurioje, be kita ko, valstybės narės raginamos imtis visų įmanomų priemonių ir garantuoti, kad valstybės institucijos veiksmingai nagrinės skundus
dėl teisės į teismą per įmanomai trumpiausią laiką pažeidimo (5 p.), įskaitant paties
pažeidimo fakto konstatavimą ir, be kita ko, žalos, padarytos šios teisės pažeidimu, atlyginimą (7 p.). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pirmiau nurodytą teisinę aplinką ir faktines
bylos aplinkybes, darė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundą šioje dalyje bylą
atsisakė nagrinėti ir ją nutraukė nepagrįstai. Šiuo atveju, teisėjų kolegijos vertinimu,
pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir
EŽTK įtvirtintus imperatyvus, privalėjo įvertinti, ar buvo pagrindas pareiškėjui priteisti
neturtinės žalos atlyginimą, t. y. privalėjo nustatyti, ar bylos faktinės aplinkybės leidžia
padaryti išvadą, kad yra visos civilinės žalos atlyginimo sąlygos (2010 m. birželio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A858-940/2010).
13.5.4. ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad administracinių teismų
kompetencijai nepriskiriama tirti prokurorų bei ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą savo praktikoje konstatavo, kad nutarimo, kuriuo atsisakyta kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, teisėtumas ir pagrįstumas administraciniuose
teismuose nevertinamas. Administracinėje byloje Nr. AS525-231/2010 teisėjų kolegija pažymėjo, kad prokuroras, spręsdamas dėl viešojo intereso gynimo (Lietuvos Respublikos
prokuratūros įstatymo 2 str. 2 d. 7 p.), vykdo vieną iš savo funkcijų – padeda užtikrinti
teisėtumą (Prokuratūros įstatymo 2 str. 1 d.) – atlikdamas atitinkamus procesinius veiksmus, numatytus Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje. Todėl remiantis ABTĮ 16
straipsnio 2 dalimi, pareiškėjų reikalavimas panaikinti nutarimą, kuriuo atsisakyta ginti
viešąjį interesą, nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai (taip pat žr. 2010
m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-128/2010; 2010 m. gegužės 7 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-257/2010; 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-542/2009; 2009 m. gegužės 15 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS63-250/2009).
Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad administraciniai teismai nenagrinėja šių prokurorų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu: apribojimo susipažinti nukentėjusiajam su tyrimo bylos
medžiaga (2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-169/2012;
taip pat žr. 2012 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-23/2012), prašymo įpareigoti Generalinį prokurorą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje
byloje (2009 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-184/2009),
nutarimo atsisakyti atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą (2009 m. kovo 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS438-143/2009), reikalavimų įpareigoti nuo ikiteisminio tyrimo nušalinti apylinkės prokuratūrą bei policijos komisariatą bei įpareigoti Generalinę
prokuratūrą pavesti atlikti ikiteisminį tyrimą kitos vietovės prokurorui ir ikiteisminio
tyrimo įstaigai (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-80/2012)
ir pan.
Kita vertus, pabrėžtina, kad Prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 8 punkte
numatyta, jog prokuratūra pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus. Todėl suinteresuotų asmenų skundo reikalavimai, susiję su prokuratūros, kaip viešojo administravimo subjekto, funkcijomis, gali būti nagrinėjami adminis618
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traciniuose teismuose (pvz., 2012 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-374/2012).
13.5.5. Kalbant apie administracinių teismų kompetencijos ribojimą, susijusį su ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmais, pažymėtina, kad administraciniuose teismuose
nespręstini klausimai, susiję su šių institucijų veiksmais vykdant ikiteisminį tyrimą, atsisakant jį atlikti ar vilkinant jį (ABTĮ 16 str. 2 d.). Bene dažniausiai administraciniams
teismams skundžiami policijos sprendimai nepradėti atitinkamo ikiteisminio tyrimo.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS525-362/2008 pareiškėjas skundė Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato sprendimą, kuriuo atsisakyta patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad policija, remiantis BPK 165
straipsnio 1 dalimi, yra ikiteisminio tyrimo įstaiga, į kurios kompetenciją įeina spręsti
klausimus dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir atsisakymo jį pradėti. Sprendžiant ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar nepradėjimo klausimus policija veikia kaip ikiteisminio tyrimo įstaiga, o ne kaip viešojo administravimo subjektas. Todėl teisėjų kolegija
konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog skundai dėl
policijos pareigūnų veiksmų vykdant ikiteisminį tyrimą, atsisakant jį atlikti ar vilkinant
jį nepriskirtini administracinių teismų kompetencijai ir nurodė, kad ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas
prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui (2008 m. birželio 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-362/2008). Šios praktikos Vyriausiasis administracinis teismas laikosi ir kitose bylose. Administracinėje byloje Nr. AS442-520/2011
pareiškėjo administraciniam teismui paduoto skundo reikalavimai buvo susiję su ikiteisminio tyrimo pradėjimu dėl galimo Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šio
ikiteisminio tyrimo pradėjimo klausimas jau yra išspręstas Specialiųjų tyrimų tarnybos
ir prokuratūros nutarimais, o tolesnis jo svarstymas, pareiškėjui nesutinkant su atsisakymu pradėti ikiteisminį tyrimą, yra galimas tik Baudžiamojo proceso kodekso 168
straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka paduodant skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui, kas
pareiškėjui ir buvo išaiškinta tiek minėtuose nutarimuose, tiek skundžiamoje Vilniaus
apygardos administracinio teismo nutartyje. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad administraciniai teismai jokių klausimų, susijusių su ikiteisminiais tyrimais, nesprendžia (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d., 16 str. 2 d.), todėl pareiškėjo paduotas skundas
administraciniame teisme negali būti priimtas nagrinėti (2011 m. birželio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-520/2011).
Greta to, kas paminėta, administraciniai teismai nenagrinėja ir skundų, kuriais
siekiama ginčyti teisėsaugos institucijų sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą (2011
m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-306/2011), atsisakymą iškelti
administracinę ar baudžiamąją bylą (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-882/2011), teisėsaugos institucijos prašymą pateikti duomenis,
kurie susiję su ikiteisminiu tyrimu baudžiamojoje byloje (2011 m. sausio 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-10/2011) ir kt.
13.5.6. Be to, šiame kontekste pažymėtina, jog teisėsaugos institucijos pagal savo
vykdomų funkcijų pobūdį gali veikti tiek kaip viešojo administravimo, tiek kaip ikiteisminio tyrimo subjektas (2008 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS556-96/2008). Todėl administracinis teismas, svarstantis skundo priėmimo klausimą,
turėtų įvertinti, ar pareiškėjo reikalavimai nėra siejami su viešojo administravimo sri619
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timi. Nustačius šią aplinkybę, teisėsaugos institucijų veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo
patikra priskirtina administracinių teismų kompetencijai.ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis numato, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti antstolių procesinių veiksmų, susijusių su sprendimų vykdymu, teisėtumo. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. AS62-323/2011 pareiškėjas teikė skundą, kuriuo reikalavo atlyginti žalą, kilusią
dėl galimai neteisėtų antstolės procesinių veiksmų vykdant teismo sprendimą. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl žalos atlyginimo, privalės vertinti antstolio veiksmų teisėtumą, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso 510
straipsnį skundai dėl antstolių procesinių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Remiantis ABTĮ 16 straipsnio 2 dalimi, konstatuota, kad ginčai dėl antstolių veiksmų teisėtumo bei ginčai dėl jų neteisėtais veiksmais
padarytos žalos atlyginimo yra nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose (2011
m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-323/2011).
13.5.7. Administracinių teismų kompetencijos ribojimas ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjo nustatytas ir dėl Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų).
Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalį, Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: pripažinti skundą pagrįstu
ar atmesti skundą arba nutraukti skundo tyrimą. Seimo kontrolieriaus tyrimo pabaigoje
priimtas sprendimas įforminamas pažyma. Administracinėje byloje Nr. AS438-556/2009
teisėjų kolegija išaiškino, kad minėtas administracinių teismų kompetencijos ribojimas
dėl Seimo kontrolieriaus sprendimų iš esmės siejamas su tokio sprendimo teisiniais padariniais. Išanalizavusi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalyje įtvirtintas Seimo kontrolieriaus teises, teisėjų kolegija nusprendė, kad Seimo
kontrolieriaus tyrimo galutiniai aktai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir nei pareiškėjui, nei viešojo administravimo subjektui, kurio sprendimai, veiksmai ar neveikimas
buvo skundžiami Seimo kontrolieriui, tiesiogiai nesukuria nei teisių, nei pareigų, todėl jie nelaikytini nei individualiais, nei norminiais teisės aktais ir dėl to negali būti
skundžiami administraciniam teismui (2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS438-556/2009; taip pat žr. 2010 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS556-249/2010; 2006 m. lapkričio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A15-1982/2006).
13.5.8. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, ABTĮ 16 straipsnio 2
dalis plečiamuoju metodu neaiškintina. Pavyzdžiui, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija 2008 m. kovo 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-293/2008
konstatavo, kad Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos priimti sprendimai vienareikšmiškai negali būti vertinami kaip teisinių pasekmių nesukeliantys rekomendacinio pobūdžio aktai. Konstatuota, kad teismų praktika nagrinėjant
administracines bylas dėl Seimo kontrolierių tyrimo aktų šiuo atveju netaikytina (taip
pat žr. 2010 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-229/2010).
Teismų praktika nagrinėjant administracines bylas dėl Seimo kontrolierių tyrimo
aktų netaikytina ir vertinant Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų teisėtumą ir
pagrįstumą. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2008 m. gegužės 29 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. 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
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apskundimo tokio aiškaus reglamentavimo nėra. Taigi remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika (2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A556-329/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.;
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 administracinių teismų.
II.3. Suinteresuotumas pateikti skundą (prašymą)
(ABTĮ 5 str. 1 d., 5 str. 3 d. 3 p., 22 str. 1 d., 56 str. 1 d.)

14. Vienas iš reikalavimų, įgyvendinant teisę kreiptis į administracinį teismą, yra
suinteresuoto asmens kreipimasis dėl teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimo.
Suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą tik dėl to, kad būtų apginta jo (pareiškėjo) subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (2009 m. spalio 15 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A662-1157/2009). Reikalavimas dėl suinteresuotumo paduoti
skundą ar prašymą kildinamas iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio
1 dalyje įtvirtintos bendrosios nuostatos, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi
teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama
jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Be to, pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio
akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar
įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą
konstatavo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies bei
22 straipsnio 1 dalies nuostatas, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto
priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie
mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tokiu būdu įstatyme yra
įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą ir nustatyta, jog tokiam kreipimuisi
pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y.
pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą
(žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).
15. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad pagal bendrą principą, administracinis teismas skundo priėmimo stadijoje nevertina, ar asmens teisės iš tikrųjų yra
pažeistos, ir neturi teisės atsisakyti priimti skundą, konstatavęs, kad asmens teisės nėra
pažeistos. Skundo priėmimo stadijoje sprendžiami klausimai yra procesinio teisinio pobūdžio ir sprendžiama, ar teisę kreiptis į teismą asmuo realizuoja laikydamasis ABTĮ
nustatytos tvarkos (pvz., 2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858140/2012). Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog teisė
paduoti skundą ir teisė į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą yra dvi skirtingos
sąvokos. Skundo priėmimo ir bylos iškėlimo stadijoje nėra ir negali būti patikrinama, ar
asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, turi materialiąją teisę į skundą (prašymą), t. y.
negalima atsisakyti priimti skundo (prašymo) dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos
bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikrei621
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pęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės arba tokia teisė
išnyko, ši aplinkybė yra reikšminga teismui priimant byloje atitinkamą procesinį sprendimą dėl bylos baigties (2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146321/2011). Konstatavus, jog asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu
(neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas,
kuriuo asmens skundas atmetamas (ABTĮ 88 str. 1 p.) (žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 28 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).
16. Pagal nusistovėjusią Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kiti subjektai
nei tie, kuriems administracinis sprendimas skirtas, gali remtis tuo, jog jie yra suinteresuoti tokio sprendimo sukeliamomis teisinėmis pasekmėmis. Asmens teisės kreiptis
teisminės gynybos įgyvendinimas nesusijęs su sąlyga, jog galimai neteisėti valstybės valdžios institucijų priimti sprendimai turi būti tiesiogiai adresuoti asmeniui, kuris kreipiasi teisminės gynybos. Vien to, kad administracinis sprendimas savo forma, pobūdžiu ar
tekstu yra priimtas ne pagal asmens, kuris kreipėsi teisminės gynybos, prašymą, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog juo negali būti sukuriama specifinių ar naujų
pareigų kitiems asmenims, jog tokie aktai negali turėti kitokio poveikio kitų asmenų
teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Šias išvadas Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo administracinėje byloje Nr. A442-548/2010.
Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad interesas kreiptis teisminės gynybos dėl
žalos atlyginimo ir gauti jį tokiu atveju gali kilti iš to, kad kompetentingos institucijos
priimtas aktas paprastai turi įtakos ne tik tiesioginiam šio akto adresatui, bet ir gali
paveikti kitų asmenų teises ir pareigas, įstatymų saugomus interesus. Taigi sprendžiant
žalos atlyginimo klausimą, nereikalaujama, kad aktas būtų tiesiogiai skirtas (adresuotas)
nukentėjusiam asmeniui. Administracinis aktas gali sukelti tam tikrų teisinių pasekmių
ir tretiesiems asmenims, kuriems aktas nėra skirtas (2010 m. lapkričio 2 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-548/2010).
17. Vis dėlto įstatymų leidėjas Administracinių bylų teisenos įstatyme numatė reikalavimo kreiptis dėl suinteresuoto asmens teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimo
išimtį. Administraciniuose teismuose įgyvendinama ne tik suinteresuotų asmenų, kurių
interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Teisminiu būdu gintini ir viešieji interesai.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad
teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal prokuroro, administravimo subjektų,
valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar
ﬁzinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo. To paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymų nustatytais
atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar ﬁziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas
viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų
saugomi interesai. Plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus), apibendrinimą
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2009 m., 325 ‒ 362 p.).
18. Prie suinteresuotumo reikalavimo išimčių priskirtinos ir norminių administracinių aktų teisėtumo bylos abstrakčiosios normų kontrolės atvejais. Remiantis ABTĮ 110
straipsnio 1 dalimi, su pareiškimu į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis
administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi
teisę kreiptis Seimo nariai, Seimo kontrolieriai, vaiko teisių apsaugos kontrolierius, ly622
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gių galimybių kontrolierius, Valstybės kontrolės pareigūnai, bendrosios kompetencijos
ir specializuoti teismai, prokurorai ir profesinės savivaldos asociacijos, įsteigtos pagal
įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas. Minėti subjektai taip pat turi teisę kreiptis į administracinį teismą su prašymu ištirti konkrečios visuomeninės organizacijos, bendrijos,
politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos priimto bendro pobūdžio akto
teisėtumą. Be to, įstatymo 110 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad būtų ištirta, ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis)
atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, su pareiškimu į administracinį teismą
turi teisę kreiptis ir savivaldybių veiklos priežiūrą vykdantys Vyriausybės atstovai.
II.4. Aktai, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui
(ABTĮ 5 str., 17 str. 2 d., 22 str., 37 str. 2 d. 1 p.)

19. Viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne visų
jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinimas administraciniuose teismuose. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies
bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą,
sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo
administravimo srityje (pvz., 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A7-121/2004). Iš nusistovėjusios Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti,
kad administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3
dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti
teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems
interesams. Remiantis šiomis teisės normomis, 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 (žr., pvz., 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146391/2009).
20. Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo
administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą
priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams
teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir
nesukeliančių aktų ar 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 (žr., pvz., 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010
ir kt.). Vis dėlto minėta taisyklė turi būti taikoma pripažįstant visuotinio teisminės gynybos prieinamumo principo svarbą (pvz., 2008 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-1669/2008; 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS502-278/2006). ABTĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu yra abejonė ar galiojančių įstatymų kolizija dėl konkretaus ginčo priskyrimo, ginčas nagrinėjamas teisme.
21. Viešojo administravimo subjektų priimto akto kvalifikavimo ir teisinio verti623
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nimo negali lemti tik formalūs kriterijai, inter alia jo pavadinimas. Tai, ar dėl akto arba
sprendimo galima paduoti skundą, lemia ne jo forma, o turinys. Todėl kiekvienu atveju
vertinama, ar skundžiamas aktas turi įtakos suinteresuoto asmens teisinei padėčiai (žr.,
pvz., 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-435/2010).
22. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, skundas negali būti
teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais
siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. birželio 20 d. nutartyje, priimtoje
administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, pažymėjo, kad 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. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas
akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame
teisme objektu (2011 m. birželio 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.
21, 2011 m.). Administracinių teismų praktikoje argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo,
kurio tarpiniais dokumentais jie yra (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinėdamas
skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti
ir tarpinių (procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui
neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui
ir pagrįstumui.
Vis dėlto, nuo pirmiau paminėtosios teisės taikymo taisyklės skiriasi situacija, kai
suinteresuotas asmuo kreipiasi į teismą dėl atitinkamos valstybės institucijos vilkinimo
atlikti tam tikrus sudėtinius administracinės procedūros veiksmus. Administracinėje
byloje Nr. A492-1363/2012 pareiškėjas, be kita ko, prašė įpareigoti Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją suderinti UAB „Eviteks“ paraišką taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimui gauti. Teisėjų kolegija nusprendė, kad šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuosekliai formuojama praktika dėl tarpinių
viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar
sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą, netaikytina. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad atsakovo neveikimas (paraiškos nederinimas) tiesiogiai daro įtaką pareiškėjo teisėms, sukelia jam konkrečias teisines pasekmes (Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentas negali užbaigti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo išdavimo paraiškos derinimo stadijos), todėl pareiškėjas turi teisę reikalauti, kad administracinis teismas įvertintų tokius savivaldybės administravimo subjekto veiksmus /
neveikimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, pateikęs paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti, asmuo įgyja
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teisėtą lūkestį, kad tiek jo paraišką nagrinėjanti institucija, šiuo atveju Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamentas, tiek ir kitos, šiuo atveju, paraišką derinanti institucija
– Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, atliks atitinkamus veiksmus ir priims
atitinkamus sprendimus per teisės aktuose nustatytus terminus. Per nustatytus terminus to neatlikdamos nurodytos institucijos šį teisėtą lūkestį gali pažeisti, be to, sukurti teisinio neapibrėžtumo situaciją, kas iš esmės nesiderintų su konstituciniais teisinio
tikrumo ir teisinio saugumo principais (2012 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A492-1363/2012).
23. Aktais, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui,
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nepripažįstami informacinio pobūdžio
dokumentai. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011 teisėjų kolegija
svarstė, ar administraciniame teisme nagrinėtinas atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento raštas, kuriuo pareiškėjas
įspėjamas apie ketinimą panaikinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27
d. įsakymu Nr. 80, (toliau – ir TIPK) 65 punkte numatyta tvarka. Teisėjų kolegija, vertindama skundžiamo rašto pobūdį, pabrėžė, kad skundžiamu raštu pareiškėjas buvo tik
informuotas, kad nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. tik ketinama panaikinti taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimą. Įvertinus rašto turinį, laikytina, kad šis raštas yra informacinio pobūdžio ir jame viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų), skirtų pareiškėjui nėra. Todėl raštas pats savaime kokių nors teisinių pasekmių
nesukelia. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad konkrečias materialines teisines pasekmes pareiškėjui galėtų sukelti tik atsakovo pagal TIPK Taisyklių 66 punktą priimtas
sprendimas panaikinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą ir tik toks
aktas galėtų būti skundžiamas administraciniam teismui. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog skundžiamas raštas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku ir tokio
pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str.) (2011 m.
gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011).
24. Viešojo administravimo subjekto priimti rekomendacinio pobūdžio dokumentai taip pat nelaikytini aktais, dėl kurių gali būti pateikiamas skundas administraciniame
teisme. Pavyzdžiui, pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, prie rekomendacinio pobūdžio dokumentų priskiriami Viešųjų pirkimų tarnybos raštai dėl tam tikrų
Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo, jeigu juose nėra formuluojamos jokios
privalomos elgesio taisyklės. Administracinėje byloje Nr. AS858-671/2011 nustatyta, jog
Viešųjų pirkimų tarnyba ginčijamame rašte padarė išvadas, kad nustatyti Viešųjų pirkimo įstatymo pažeidimai vykdant pirkimo procedūras turėjo įtakos pirkimo rezultatams
ir turės įtakos sudarytų sutarčių vykdymui, ir atkreipė pareiškėjo dėmesį, jog vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatomis, imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymų
nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Be to, tarnyba nurodė, jog
turėtų būti nutraukiamos sudarytos sutartys ir esant poreikiui organizuojamas naujas
viešasis pirkimas. Skundžiamame rašte taip pat buvo pažymėta, jog perkančioji organizacija turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Tarnybą raštu informuoti apie priimtus
sprendimus dėl sutarčių nutraukimo. Be kita ko, rašte pabrėžta, jog Viešųjų pirkimo
įstatymo pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę. Teisėjų kolegija, įvertinusi
rašto turinį, konstatavo, jog jame pareiškėjo atžvilgiu nėra imperatyviai suformuluotų
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jam privalomų elgesio taisyklių, jo teisių ir pareigų, todėl ginčijamas raštas (pateikti faktai bei pasiūlymai) negali būti laikomas ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu valstybinio
administravimo subjekto priimtu teisės aktu ar veiksmu. Atsakovo priimtas raštas, teisėjų kolegijos vertinimu, buvo informacinio-aiškinamojo pobūdžio dokumentas (siūloma
atlikti veiksmus, prašoma pateikti informaciją, išaiškinamos galimos pasekmės), pats savaime nesukeliantis pareiškėjui teisinių pasekmių. Administraciniai teismai nesprendžia
ginčų dėl tokių viešojo administravimo subjektų dokumentų, adresuotų atitinkamiems
asmenims. Atsižvelgiant į tai, nuspręsta, kad skundžiamas Viešųjų pirkimų tarnybos raštas yra informacinio, rekomendacinio pobūdžio dokumentas, nesukeliantis pareiškėjui
teisinių pasekmių, todėl pagal savo pobūdį nepriskirtinas prie aktų, kurie yra ginčo
administraciniame teisme dalykas (2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-671/2011).
Administracinių teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismų nenagrinėtinas
kompetentingos institucijos atsakymo į suinteresuoto asmens kreipimąsi dėl jos priimto
rekomendacinio pobūdžio rašto teisėtumas (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p). Administracinėje
byloje Nr. AS858-336/2012 teisėjų kolegija konstatavo, kad tokio pobūdžio dokumentas,
nagrinėtu atveju priimtas Viešųjų pirkimų tarnybos, pats savaime nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių. Teisėjų kolegija nurodė, kad administraciniai teismai nesprendžia
ginčų dėl tokių viešojo administravimo subjektų dokumentų, adresuotų atitinkamiems
asmenims. Teismas turi priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame
aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat teigė, jog jis
skundžia Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymą kaip administracinės procedūros sprendimą. Tačiau teisėjų kolegija pabrėžė, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo trečiasis skirsnis „Administracinė procedūra“ yra skirtas reglamentuoti atskirą
viešojo administravimo santykių sritį, t. y. pagal šį įstatymą viešojo subjekto atliekamus
privalomus veiksmus nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir
priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Teisėjų kolegija, sistemiškai
įvertinusi Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalies, 19 straipsnio 1 dalies ir 21 straipsnio nuostatas, nusprendė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymas dėl
anksčiau priimto rekomendacinio pobūdžio dokumento negali būti pripažintas (laikytinas) administracinės procedūros sprendimu Viešojo administravimo įstatymo taikymo
požiūriu, nes tai nėra sprendimas priimtas išnagrinėjus asmens skundą ar pranešimą
apie jo galimai padarytą teisių ir teisėtų interesų pažeidimą (Viešojo administravimo
įstatymo 19 str. 1 d.). Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas neinicijavo administracinės procedūros, kadangi pareiškėjas iš esmės kreipdamasis nesiekė apginti savo galimai
padarytą teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, raštas buvo teikiamas dėl Viešųjų pirkimų
tarnybos rašto, kuriame Viešųjų pirkimų tarnyba tik išreiškė savo nuomonę dėl galimai padarytų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, šiame akte nebuvo nurodyta pareiškėjui privalomų vykdyti nurodymų. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiomis aplinkybėmis
pareiškėjas, kreipdamasis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir teikdamas savo argumentus ir
įrodymus, siekė pakeisti Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonę apie jos anksčiau nustatytus pažeidimus. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas iš esmės savo
skundą grindė argumentais, susijusiais su Viešųjų pirkimų tarnybos nurodytais Viešųjų
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pirkimų įstatymo pažeidimais, o ne su tam tikrais procedūriniais, jo nuomone, atliktos
administracinės procedūros aspektais (2012 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS858-336/2012).
25. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs dėl aiškinamojo
pobūdžio dokumentų, kurie nepripažintini aktais, galinčiais būti skundo dalyku administraciniuose teismuose. Šiuo aspektu paminėtinos bylos dėl valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybų priimamų raštų statuso. Pastebėtina, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų priimami raštai, įvertinus jų turinį, neretai yra informacinio-aiškinamojo pobūdžio. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS822-779/2011 teisėjų kolegija nustatė, kad skundžiamame tarnybos rašte pareiškėjas informuojamas apie
tai, kokius veiksmus jis turi atlikti, jeigu pageidauja ir toliau gauti teisinę pagalbą, pagal
anksčiau tarnybos priimtus sprendimus jo atžvilgiu ir pan. Teisėjų kolegijos vertinimu,
tokio pobūdžio raštas neturi jokių viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų), skirtų pareiškėjui. Raštas pats savaime kokių nors teisinių pasekmių nesukelia. Pažymėta, kad teisinės pasekmės pareiškėjui kils atsakovui išnagrinėjus prašymą ir
priėmus sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos pareiškėjui suteikimo ar nesuteikimo.
Tuo tarpu teismas turi priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame
aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos
elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog
skundžiamas raštas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 37 str. 1 d., 15 str.) (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-779/2011).
26. Iš nusistovėjusios Vyriausiojo administracinio teismo praktikos dėl aktų, kurie
gali būti ginčijami administraciniame teisme, atskirų kategorijų bylose matyti, kad savarankišku administracinės bylos (skundo, reikalavimo) dalyku administraciniame teisme
yra visi viešojo administravimo institucijų priimti aktai, nepaisant jų formos, sukeliantys materialaus (ne procedūrinio) pobūdžio pasekmes.
26.1. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 144 straipsnis nustato, kad mokesčių mokėtojas
turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba
neveikimą. LVAT ne kartą savo praktikoje yra pažymėjęs, kad šiame MAĮ 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 ABTĮ 5 straipsnio
ir 22 straipsnio 1 dalies nuostatas. Aiškinant MAĮ 144 straipsnio, ABTĮ 5 straipsnio ir
22 straipsnio 1 dalies nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, administraciniams
teismams priskirta nagrinėti tik tokias administracines bylas dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), kurios daro
įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (2011 m. kovo 17
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011; 2011 m. kovo 17 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m., 254 – 263 p.). Taigi Mokesčių
administravimo įstatymo 144 straipsnyje numatyta mokesčių mokėtojo teisė nėra absoliuti (2011 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-145/2011), o ši teisės
norma, kiek ji susijusi su apskundimu teismui, negali būti aiškinama priešingai teisminio proceso paskirčiai ir negali būti traktuojama kaip suteikianti teisę skųsti teismui ir
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tokius mokesčių administratoriaus veiksmus, kurie teisinių pasekmių nesukelia ir kurių
nagrinėjimas teisme būtų beprasmis (2010 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-533/2010).
Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog savarankišku administracinės bylos dalyku mokesčių teisinių santykių srityje negali būti:
» pavedimas atlikti mokestinį patikrinimą (pavedimas tikrinti) (Mokesčių administravimo įstatymo 120 str. 1 d.; pvz., 2011 m. kovo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m., 254 – 263 p.; taip pat žr. 2011 m. kovo 24 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A442-593/2011);
» pavedimas atlikti operatyvų patikrinimą (Mokesčių administravimo įstatymo 120
str. 2 d.; 2011 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-145/2011; 2011
m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-190/2011; 2011 m. gegužės 19 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1412/2011);
» priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma (pvz., 2011 m. liepos 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-2338/2011);
» pranešimas apie mokestinį patikrinimą ar mokestinį tyrimą (pvz., 2011 m. rugsėjo
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-921/2011; 2011 m. birželio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A575-860/2011);
» mokesčių administratoriaus nurodymai, duoti mokestinio patikrinimo metu
(pvz., 2011 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-338/2011 ir joje
nurodyta praktika);
» mokesčių administratoriaus nurodymai, duoti operatyvaus patikrinimo metu
(pvz., 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2917/2011, 2011
m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-299/2011);
» atsisakymas nutraukti mokestinį patikrinimą (pvz., 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-903/2011);
» derybų, vykusių dėl susitarimo su mokesčių mokėtoju dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, protokolai (Mokesčių administravimo įstatymo 71 str., pvz., 2011 m.
gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-844/2011);
» mokestinio patikrinimo aktas (Mokesčių administravimo įstatymo 129 str.; pvz.,
2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-504/2010);
» mokesčių administratoriaus surašyta operatyvaus patikrinimo pažyma (Mokesčių
administravimo įstatymo 130 str.; pvz., 2010 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS442-533/2010);
» centrinio mokesčių administratoriaus sutikimas (leidimas) atlikti pakartotinį mokestinį patikrinimą (Mokesčių administravimo įstatymo 118 str. 1 d. 4 p.; pvz., 2011 m.
kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442‑408/2011);
» nurodymas pateikti priklausančio (neparduoto) turto detalųjį sąrašą (pvz., 2011
m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2341/2011);
» raginimas įvykdyti mokestinę prievolę (Mokesčių administravimo įstatymo 89 str.
1 d.; pvz., 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-828/2011);
» Mokesčių administratoriaus pateiktos konsultacijos konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais turinys (2009 m.
rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-462/2009). Tačiau bylos nagrinėjimo dalyku gali būti aplinkybė, ar nebuvo pažeista pareiškėjo teisė nustatyta tvarka
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ir būdu gauti konsultaciją iš mokesčių administratoriaus dėl mokamų ar numatomų
mokėti mokesčių mokėjimo (2009 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A438-657/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 7(17), 2009
m., 337 – 344 p.)
Anksčiau išdėstytas sąrašas nėra baigtinis, t. y. teismui atskirai neskundžiamais gali
būti pripažįstami ir nenurodyti mokesčių administratoriaus sprendimai, kurie nesukelia
jokių teisinių pasekmių arba kurie yra tarpinio (procedūrinio) pobūdžio (Plačiau žr.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos taikant mokesčių administravimą
reglamentuojančias teisės normas apibendrinimą (II dalis), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011 m., 503 ‒ 504 p.).
Kalbant apie administracinio teismo jurisdikcinę kompetenciją nagrinėti mokestinius ginčus pagal centrinio mokesčių administratoriaus skundus, paminėtina Mokesčių
administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalis. Pagal šią nuostatą, apskųsti Mokestinių
ginčų komisijos sprendimą dėl mokestinio ginčo taip pat turi teisę centrinis mokesčių
administratorius, tačiau tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Paminėtina, jog Vyriausiojo
administracinio teismo praktika šiuo klausimu yra apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką
reglamentuojančias teisės normas apibendrinimo II dalies skyriuje „Centrinio mokesčių
administratoriaus teisė apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 575 – 611 p.). Todėl papildomai šis klausimas šiame apibendrinime nebus apžvelgiamas.
26.2. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių. Vyriausiasis administracinis teismas,
sistemiškai aiškindamas Konkurencijos įstatymo normas, yra pažymėjęs, jog procedūrinio pobūdžio Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimai dėl tyrimo pradėjimo ar jo papildymo, taip pat ir dėl pradėto tyrimo termino pratęsimo, juo labiau dėl
antraštės patikslinimo, teismui neskundžiami. Pagal administracinių teismų formuojamą praktiką bylose dėl konkurencijos teisinių santykių, savarankišku administracinės
bylos dalyku negali būti:
» Konkurencijos tarybos nutarimai ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus (pradėti tyrimą). Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog Konkurencijos
tarybos nutarimas pradėti tyrimą yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu
priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, o toks dokumentas pagal savo pobūdį nepriskirtinas prie aktų, kurie yra
ginčo administraciniame teisme dalykas. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
nuostatos tiesiogiai nenumato, kad Konkurencijos tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus gali būti skundžiamas teismui. Sistemiškai aiškindamas Konkurencijos įstatymo normas, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog įstatyme
yra numatyta galimybė skųsti galutinius Konkurencijos tarybos sprendimus arba Konkurencijos tarybos nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o Konkurencijos tarybos nutarimas dėl tyrimo pradėjimo teismui nėra skundžiamas. Pastarojo pobūdžio nutarimas savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui
– juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo
teisinis statusas gali pasikeisti. Todėl skundus dėl Konkurencijos tarybos nutarimų ištirti
konkurenciją ribojančius veiksmus administraciniai teismai atsisako priimti ABTĮ 37
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straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu kaip nepriskirtinus administracinių teismų kompetencijai (2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-662/2011).
» Konkurencijos tarybos nutarimai papildyti pradėtą tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų. Administracinėje byloje Nr. AS146-218/2011 teisėjų kolegija pažymėjo,
kad nutarimas papildyti pradėtą tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų laikytinas vienkartiniu teisės taikymo aktu, skirtu konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 str. 14 d.),
tačiau įvertinant jo priėmimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui,
kurio atžvilgiu toks nutarimas yra priimamas, toks aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Tarybos nutarimas tyrimą
dėl konkurenciją ribojančių veiksmų atlikimo papildyti išplečiant tyrimo ribas, kaip ir
nutarimas tyrimą pradėti, yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių
tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo
administraciniame teisme dalykas (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-218/2011).
» Konkurencijos tarybos nutarimai dėl pradėto tyrimo termino pratęsimo. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, šie aktai pripažįstami procedūrinio pobūdžio, kuriais byla dėl konkurenciją ribojančių veiksmų nebuvo išnagrinėta iš esmės.
Jie nepatenka į Konkurencijos įstatymo 36 straipsnyje („Konkurencijos tarybos nutarimai, priimami išnagrinėjus bylą“) ir 30 straipsnyje („Tyrimo pabaigimas”) išvardytų
nutarimų sąrašą ir todėl, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio bei ABTĮ
15 straipsnio nuostatomis, negali būti savarankiškas skundo administraciniam teismui
dalykas. Be to, šie nutarimai tiesiogiai nedaro įtakos asmens teisiniam statusui, kadangi jais tik tęsiama pradėta tyrimo procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą
asmens teisinis statusas gali pasikeisti (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-218/2011, taip pat žr. 2011 m. vasario 24 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A822-387/2011).
26.3. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių. Iš Vyriausiojo administracinio
teismo praktikos matyti, kad administraciniai teismai nenagrinėja tam tikrų procedūrinių sprendimų ar veiksmų, kurie atliekami valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros metu (Valstybės tarnybos 22 str.). Pažymėtina, jog atsisakant priimti
minėto pobūdžio reikalavimus, asmenims nėra užkertamas kelias į teisminę gynybą, nes
šiais reikalavimais keliami klausimai iš esmės teisme gali būti išnagrinėti, tačiau tai turi
būti daroma ne pagal atskirus prašymo reikalavimus, o sprendžiant valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros galutinių sprendimų teisėtumo klausimą.
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad vertinimo komisijos
sprendimai gali (ir turi) būti teisminio įvertinimo dalyku tik kaip atitinkamo sprendimo
motyvuojamoji dalis, t. y. vertinimo komisijos priimto sprendimo argumentai ir išvados
teismo turi būti įvertinami kaip skundžiamo sprendimo (pvz., įsakymo) argumentai ir
išvados (2007 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-230/2007).
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo anksčiau paminėtosios teisės taikymo taisyklės skiriasi situacija, kai galutinai dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos yra pasisakoma
būtent vertinimo komisijos išvadoje. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai valstybės tarnautojų
vertinimo komisija valstybės tarnautoją įvertina gerai, ji neteikia pasiūlymų valstybės
tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui ir šis asmuo atitinkamų sprendimų nepriima.
Minėtais atvejais galutinai dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos yra pasisakoma
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būtent vertinimo komisijos išvadoje ir būtent ši išvada sukelia teisines pasekmes valstybės tarnautojui. Neleidžiant valstybės tarnautojui skųsti teismui vertinimo komisijos išvados, kuria valstybės tarnautojas įvertintas gerai, jis neturėtų jokių galimybių pasiekti,
kad teismas patikrintų, ar valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros
metu nebuvo pažeistos jo teisės. Taip būtų pažeista asmens teisė kreiptis į teismą. Todėl
tais atvejais, kai valstybės tarnautojas skundžia teismui valstybės tarnautojų vertinimo
komisijos išvadą, kuria jo tarnybinė veikla įvertinta gerai, negali būti nusprendžiama,
jog toks skundas yra nenagrinėtinas teismų (2007 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS248-223/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 12).
» Aktai dėl tarnybinės veiklos vertinimą atliekančių tarnautojų nušalinimo (nenusišalinimo). Administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010 pareiškėjas ginčijo tarnybinės veiklos vertinimą atliekančių tarnautojų nušalinimo klausimo išsprendimą bei tiesioginio
valstybės tarnautojo vadovo išvados dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo įforminimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šiais reikalavimais pareiškėjo ginčijami
procedūriniai sprendimai ar veiksmai yra tik tarpiniai valstybės tarnautojo tarnybinės
veiklos vertinimo procedūros, apibrėžtos Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnyje ir
Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 patvirtintose Valstybės tarnautojų
kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklėse, veiksmai, kurie yra susieti su galutiniais tokios procedūros sprendimais, kuriais
galutinai nusprendžiama dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo ir tokio
vertinimo teisinių pasekmių taikymo. Dėl minėtais pareiškėjo reikalavimais ginčijamų
veiksmų (sprendimų) tiesioginio procedūrinio ryšio su galutiniais valstybės tarnautojo
tarnybinės veiklos vertinimo procedūros sprendimais, minėtais pareiškėjo reikalavimais
ginčijamų veiksmų (sprendimų) teisėtumas negali būti vertinamas pagal atskirus reikalavimus. Valstybės tarnautojas, nesutinkantis su tokio pobūdžio procedūriniais veiksmais (sprendimais), savo nesutikimo su tokiais veiksmais (sprendimais) argumentus
(bet ne reikalavimus) turi pareikšti ginčydamas galutinius jo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros sprendimus, kurių teisėtumą vertindamas, teismas įvertins ir tarpinių
(procedūrinių) veiksmų (sprendimų) teisėtumą (2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010).
» Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingo asmens (komisijos) valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui pateikti Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnyje numatyti siūlymai. Administracinėje byloje Nr. AS525-483/2011 pareiškėjas ginčijo
valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvadą, kuria jo veikla įvertinta patenkinamai
ir pasiūlyta valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui tobulinti pareiškėjo
kvalifikaciją. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 26 dalimi, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima
sprendimą dėl vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo. Jeigu valstybės tarnautoją į
pareigas priimantis asmuo priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti vertinimo komisijos siūlymo, valstybės tarnautojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.
Iš cituoto teisinio reguliavimo matyti, kad vertinimo komisijos sprendimai (siūlymai)
valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio
ir neprivalomi. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo turi diskrecijos teisę
motyvuotai nuspręsti dėl komisijos pateikto siūlymo įgyvendinimo. Būtent pastarasis
sprendimas yra galutinis ir sukelia valstybės tarnautojui tiesiogines teisines pasekmes.
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Kadangi valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvados siūlymo pareiškėją į pareigas
priėmęs asmuo neįgyvendino, pripažinta, kad valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos
vertinimo procedūra nebuvo nustatyta tvarka baigta, todėl jos metu priimti tarpiniai
sprendimai nelaikyti darantys įtaką pareiškėjo materialinėms teisėms ir pareigoms valstybės tarnybos teisinių santykių srityje (2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS525-483/2011).
» Atestacijos komisijos neigiama išvada dėl pareigūno tinkamumo užimti einamas
pareigas. Administracinėje byloje Nr. AS822-645/2011 pareiškėja ginčijo pareigūnų atestacijos komisijos posėdžio protokolą, kuriame konstatuojama, kad ji netinka eiti užimamų pareigų, ir siūloma pareiškėją perkelti į viena pakopa žemesnes pareigas. Teisėjų
kolegijos vertinimu, šia išvada yra įtvirtintas viešojo administravimo subjekto siūlymas
pareiškėją perkelti į viena pakopa žemesnes pareigas. Tuo tarpu išvada pareiškėjai jokių
teisių nesuteikė, kaip ir nenustatė jokių pareigų (įpareigojimų), kurie būtų skirti pareiškėjai. Nuspręsta, kad išvada pati savaime kokių nors teisinių pasekmių pareiškėjai
nesukelia. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog ginčijama išvada negali būti
bylos nagrinėjimo dalyku, tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia
(ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str.). Remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003
m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. IV-314 patvirtintų Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
atestatavimo tvarkos taisyklių 23 punktu, atestacinė komisija, atsižvelgdama į neigiamą
išvadą, tik siūlo vadovui, skiriančiam pareigūną į pareigas, priimti sprendimą dėl pareigūno perkėlimo į žemesnes pareigas ar jo atleidimo iš vidaus tarnybos. Tik vadovui
priėmus įsakymą dėl pareigūno perkėlimo į žemesnes pareigas, jis būtų laikomas galutiniu atestacijos procedūros užbaigimo aktu. Toks patvarkymas (įpareigojimas) būtų
privalomas pareiškėjai, t. y. sukeliantis pareiškėjai atitinkamas teisines pasekmes, todėl
pareiškėja galėtų tokį patvarkymą (įpareigojimą) ginčyti teismine tvarka (2011 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-645/2011).
Analogiška administracinių teismų praktika formuojama bylose dėl valstybės tarnautojų atsakomybės. Savarankišku administracinės bylos dalyku negali būti šie aktai,
priimti atliekant tarnybinį patikrinimą Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnyje numatyta tvarka:
» tarnybinio patikrinimo išvados. Šie aktai pagal administracinių teismų praktiką
laikytini procedūrinio pobūdžio dokumentais. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr.
AS556-600/2009 teisėjų kolegija, išanalizavusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės
tarnautojams taisyklių 10, 11 punktų nuostatas, pažymėjo, kad išvada dėl tarnybinio
nusižengimo traktuojama individualaus administracinio akto dalimi, kuri valstybės
tarnautojui pati savaime tiesioginių pasekmių nesukelia ir Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme negali būti ginčo administracinėje byloje dalyku (teismui gali
būti skundžiamas individualus administracinis aktas, kuris priimtas remiantis išvada ir
sukelia teisines pasekmes) (2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS556-600/2009).
Savarankišku administracinės bylos dalyku remiantis Vyriausiojo administracinio
teismo praktika nepripažįstamos ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinio patikrinimo išvados. Administracinėje byloje Nr. AS63-100/2012 teisėjų kolegija konstatavo, kad tarnybinio patikrinimo išvada nėra individualus teisės aktas, savaime sukuriantis pareiškėjui teises ir pareigas. Tarnybinio patikrinimo išvados surašymas laikytinas
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atliekamos tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūros dalimi. Teismas rėmėsi ankstesne
Vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2004 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-851/2004; 2007 m.
gruodžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A18-1093/2007), kurioje išaiškinta, kad
atsižvelgiant į tai: 1) jog išvada ir joje nurodytos aplinkybės bei pasiūlymai dėl patraukimo (nepatraukimo) tarnybinėn atsakomybėn skirti tam, kad juos įvertintų turintis teisę
skirti tarnybinę nuobaudą vadovas; 2) jog išvadoje nurodyti minėti pasiūlymai nėra privalomi vadovui (išvados adresatui); 3) vadovui patvirtinus išvadą (joje nurodyti faktai
ir jų teisinis įvertinimas) tampa atitinkamo sprendimo (įsakymo), t. y. individualaus teisės akto dalimi, konstatavo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo prasme tarnybinio patikrinimo išvada negali būti laikoma teisės aktu, tiesiogiai nustatančiu
tikrinamam pareigūnui atitinkamas teises ar pareigas. Todėl išvada (joje pateikti faktai
bei tikrintojo pasiūlymai) negali būti laikoma Administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka skundžiamu teisės aktu (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS63-100/2012, 2010 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS63-728/2010).
Kalbant apie tarnybinį patikrinimą siekiant nustatyti, ar vidaus tarnybos pareigūnas
turi teisę į kompensaciją sveikatos sutrikdymo atvejais pagal Vidaus tarnybos statuto 40
straipsnio 3 dalį, reikia pažymėti, kad procedūrinio pobūdžio dokumentais pripažįstami
šie aktai:
» Tarnybinio patikrinimo išvados. Pagal administracinių teismų praktiką, tarnybinio patikrinimo išvada traktuojama individualaus administracinio akto dalimi, kuri
pareigūnui pati savaime tiesioginių pasekmių nesukelia ir Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme negali būti ginčo administracinėje byloje dalyku (teismui gali
būti skundžiamas individualus administracinis aktas, kuris priimtas remiantis tarnybinio patikrinimo išvada ir sukelia teisines pasekmes) (pvz., 2006 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-764/2006; 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis Nr. A391424/2008).
Vis dėlto, tais atvejais, kai įstaigos vadovas Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3
dalies taikymo prasme patvirtina pareigūnui nepalankią tarnybinio patikrinimo išvadą
ir ja remdamasis dėl Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio nuostatų taikymo jokio atskiro administracinio akto nepriima, tokia tarnybinio patikrinimo išvada teismų praktikoje, atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes, gali būti vertinama kaip pareiškėjui
teisines pasekmes sukeliantis sprendimas (pvz., 2007 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-333/2007; 2007 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-457/2007). Tarnybinio patikrinimo išvados, kuria konstatuojama, jog priežastinio ryšio tarp sveikatos sutrikdymo ir tarnybinių pareigų atlikimo (tarnybos) nėra,
patvirtinimas užkerta kelią bet kokioms tolimesnėms administracinėms procedūroms,
būtinoms pareigūno teisei į Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalyje numatytą
kompensaciją realizuoti. Be to, paminėto priežastinio ryšio buvimas yra ne tik sąlyga
tolimesnių administracinių procedūrų vykdymui, bet ir esminis reikalavimas teisei į
minėtą kompensaciją atsirasti. Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 5
dalimi, šio esminio elemento buvimas ar nebuvimas nustatomas tik tarnybinio patikrinimo metu ir nurodomas jo išvadoje, o tolimesniuose administracinės procedūros
etapuose nebenustatinėjamas. Nors tarnybinio patikrinimo pagrindinis tikslas – nustatyti priežastinį ryšį tarp pareigūno mirties ar sveikatos sutrikdymo ir tarnybos arba
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tarp kursanto mirties ar sveikatos sutrikdymo ir profesinio ar įvadinio mokymo, tačiau
juo kartu yra atsakoma į klausimą, ar teisės aktų nustatyta tvarka pareigūnui išmokėtina kompensacija. Todėl tvirtindamas tarnybinio patikrinimo išvadą, kaip vientisą aktą,
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. Kadangi teisės aktai nenumato pareigos viešojo administravimo
subjektams priimti paskesnį (papildomą) sprendimą (administracinį aktą) dėl kompensacijos nemokėjimo, minėta išvada dėl priežastinio ryšio nebuvimo 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 (2009
m. kovo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-67/2009, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 17).
» Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės
medicinos ekspertizės komisijos (toliau – ir CMEK) ekspertinis sprendimas. Šis dokumentas pripažįstamas tik tarpiniu procedūros aktu, 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 (atsisakymo išmokėti) – klausimo. Todėl šis ekspertinis
sprendimas negali būti savarankišku skundo objektu ir savarankišku administracinės
bylos dalyku. Tačiau 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) (2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.).
Iš administracinių teismų praktikos bylose dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
matyti, kad procedūriniais tarpiniais sprendimais pripažįstami atitinkamų institucijų ir
komisijų siūlymai panaikinti suinteresuotam asmeniui išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija:
» Siūlymas vidaus reikalų ministrui panaikinti valstybės tarnautojui išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Administracinėje byloje Nr. AS143241/2012 teisėjų kolegija pripažino, kad Valstybės saugumo departamento teikimas,
kuriuo prašoma panaikinti pareiškėjui išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, ir Centrinės specialiosios ekspertų komisijos sprendimas, kuriuo siūloma
vidaus reikalų ministrui panaikinti pareiškėjui išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, yra procedūriniai sprendimai (leidimo dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija panaikinimo procedūros dalis), nesuteikiantys pareiškėjui jokių
teisių, taip pat nenustatantys jokių pareigų. Nesutikimo su tokio pobūdžio procedūriniais sprendimais argumentai (bet ne savarankiški reikalavimai) gali būti panaudoti
ginčijant galutinį sprendimą – vidaus reikalų ministro įsakymą, kuomet būtų įvertinami
ir tokie sprendimai bei jais padarytų pažeidimų įtaka galutinio sprendimo teisėtumui.
Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, Valstybės saugumo departamento teikimas ir Centrinės specialiosios ekspertų komisijos sprendimas šiuo atveju savaime nesukėlė pareiškėjui teisinių pasekmių, todėl negali būti laikomi ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamais
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administraciniais aktais (ABTĮ 2 str. 15 d., 15 str. 1 d.) (2012 m. balandžio 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-241/2012).
26.4. Bylos dėl teritorijų planavimo teisinių santykių. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, savarankišku administracinės bylos dalyku negali būti šie
parengiamojoje teritorijų planavimo proceso stadijoje išduodami dokumentai:
» Aktai, kurie priimami pradedant rengti tam tikros teritorijos detalųjį planą (pvz.,
užsakomas detalusis planas, nustatomi detaliojo plano rengimo tikslai ir pan.). Administracinių teismų praktikoje akcentuojama, kad šie, parengiamojoje teritorijų planavimo
proceso stadijoje išduodami dokumentai yra prielaidos galutiniams dokumentams – teritorijų planavimo proceso metu parengtam detaliajam planui bei žemės sklypo planui,
kuriais ir būtų daroma įtaka tam tikrų asmenų teisėms. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. AS756-868/2011 teisėjų kolegija konstatavo, kad administraciniuose teismuose nenagrinėtini dokumentai, kuriais pradedamos (inicijuojamos) teritorijų planavimo
procedūros. Tokiu būdu pripažinta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas, kuriuo pradedamas rengti tam tikros teritorijos detalusis planas
(nustatomi detaliojo plano rengimo tikslai, pasirengiama teikti tvirtinti detaliojo plano
koncepciją miesto savivaldybės tarybai ir kt.), pareiškėjui sukelia tik procedūrines, bet
ne materialiąsias teisines pasekmes. Šie aktai tėra tik viena iš prielaidų pradėti teritorijų
planavimo procedūrą. Tuo tarpu konkrečias teisines pasekmes teritorijų planavimo srityje paprastai sukelia sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo (Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 5 d. 2 p.). Nesutikdamas su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (veiksmu), pareiškėjas šio nesutikimo argumentus (bet ne savarankiškus
reikalavimus) gali pareikšti įstatymų nustatyta tvarka ginčydamas galutinį sprendimą
šioje teritorijų planavimo procedūroje (2012 m. sausio 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS756-868/2011; taip pat žr. 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje
byloje A492-12/2011).
Savarankišku administracinės bylos dalyku nepripažįstami ne tik parengiamojoje
teritorijų planavimo proceso stadijoje, bet ir teritorijų planavimo dokumento rengimo
etape išduodami dokumentai. Administraciniuose teismuose nenagrinėtini reikalavimai, kurie siejami su šiais teritorijų planavimo metu priimamais dokumentais:
» Aktai, kuriais tvirtinama koncepcinė schema. Administracinėje byloje Nr. AS525230/2011 pareiškėjai ginčijo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymą, kuriuo pritarta tam tikro kaimo dalies koncepcinei schemai. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad koncepcijos nustatymo stadija yra viena iš teritorijų planavimo dokumento rengimo etapą sudarančių stadijų, kurios metu nustatomos teritorijos naudojimo
ir apsaugos svarbiausios kryptys ir tvarkymo prioritetai (Teritorijų planavimo įstatymo
25 str. 3 d. 2 p.). Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamo akto turinį, nusprendė, kad juo
pareiškėjams jokios teisės ir pareigos nebuvo nustatytos. Atsižvelgus į tai, nuspręsta,
kad ginčijama koncepcija yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuriuo numatomos tam tikros teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys. Teisėjų kolegija
pabrėžė, jog tokioje koncepcijoje nėra įtvirtinti konkretūs sprendiniai, kurie galėtų turėti įtakos pareiškėjų teisėms. Tokie atitinkamas teises ir pareigas galimai sukelsiantys
sprendiniai bus įtvirtinti detaliajame plane, kuris, tuo atveju jeigu sukels pareiškėjams
teisines pasekmes, galės būti ginčijamas teisės aktų nustatyta tvarka (2011 m. gegužės 20
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-230/2011).
» Aktai, kuriais pritariama specialiojo plano koncepcijai. Administracinėje byloje
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Nr. AS525-267/2012 pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo pritarta Panevėžio miesto
istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijos ir apsaugos zonos
ribų ir paveldotvarkos specialiojo plano koncepcijos I varianto sprendiniams. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymą koncepcijos rengimo stadijos metu nustatomi planuojamų teritorijų erdvinio vystymo prioritetai ir tvarkymo
principai (Teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 3 d. 2 p.). Teisėjų kolegija, įvertinusi
nurodytas teisės aktų nuostatas, nusprendė, kad ginčijamas įsakymas pareiškėjams nesukėlė teisinių pasekmių, kadangi jis tėra tarpinis specialiojo teritorijų planavimo proceso dokumentas, kuriuo nėra patvirtinti konkretūs sprendiniai (2012 m. balandžio 18
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-267/2012).
Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, ginčų, kilusių teritorijų
planavimo baigiamojo etapo metu, srityje, savarankišku administracinės bylos dalyku
nepripažintini:
» Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
teritorinio skyriaus dokumentai, kuriais nurodomi tam tikrų planavimo sąlygų sąvadų neatitikimai bendrajam planui ir savivaldybės administracija prašoma inicijuoti tokių sąvadų keitimą (Teritorijų planavimo įstatymo 35 str.). Administracinėje byloje Nr.
AS525-202/2011 teisėjų kolegija pabrėžė, kad šio pobūdžio dokumentai nesukelia suinteresuotiems asmenims jokių teisinių pasekmių, juo nėra nustatomos teisės ar pareigos.
Pareiškėjui teisines pasekmes galėtų sukelti ne minėtas inspekcijos raštas, o galimi būsimi savivaldybės administracijos veiksmai ar aktai, priimti būtent tokiame rašte išdėstytos pozicijos pagrindu. Be to, suinteresuotiems asmenims nėra užkertama galimybė tęsti
detaliųjų planų rengimo procedūras (2011 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS525-202/2011).
26.5. Bylos dėl statybos teisinių santykių. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad savavališkos statybos aktas, kuriame nėra viešojo administravimo
subjekto patvarkymų (įpareigojimų asmeniui), negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o
byla, kurioje yra ginčijamas toks savavališkos statybos aktas, nenagrinėtina teismų:
» Savavališkos statybos aktas, kuriame tik nustatytos galimos savavališkos statybos
faktinės aplinkybės, administraciniuose teismuose negali būti ginčijamas. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS858-325/2011 pareiškėja ginčijo akto, kuriame nurodyta,
jog ji savavališkai vykdo statybos darbus (pakeista garažo ir stoginės stogo konstrukcija
bei danga, pakeičiant nuolydį ir aukštį), aprašoma statinio kategorija, statiniai), teisėtumą. Teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamame akte buvo išreikštas tik fakto konstatavimas – tai, kad pareiškėja savavališkai vykdo statybos darbus. Jokių viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų) šiame savavališkos statybos akte nėra. Toks
aktas pats savaime negali sukelti kokių nors teisinių pasekmių. Pareiškėjos keliamas
ginčas dėl šio akto iš esmės yra ginčas tik dėl fakto, bet ne dėl teisės. Konstatuota, kad
skundžiamas savavališkos statybos aktas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, tokio
pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 3 str. 1 d. ir 15 str.) (2011 m.
gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-325/2011).
Kita vertus, administracinių teismų praktikoje akcentuojama, jog atitinkamas savavališkos statybos aktas gali būti skundžiamas administraciniam teismui, jei juo sukurtos tam tikros teisinės pasekmės pareiškėjui arba tokiame akte įtvirtinti tam tikri
įpareigojimai. Administracinėje byloje Nr. AS525-435/2010 nustatyta, kad ginčijamame
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akte nustatyti įpareigojimai pareiškėjui sustabdyti statybą, nevykdyti tolesnių statybos
darbų, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Teisėjų kolegijos
vertinimu, tokie reikalavimai laikytini valiniais įpareigojimais pareiškėjui, todėl iš esmės
nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjo skundo reikalavimais nesiekiama išspręsti
kilusio ginčo. Taip pat pažymėta, jog nepaisant to, kad ginčijamas aktas pavadintas savavališkos statybos aktu, juo iš esmės yra įgyvendinamas Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo 28 straipsnis, kuris numato, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą pagal šio įstatymo jiems priskirtą kompetenciją, nustatę, kad statinys pastatytas
ar statomas savavališkai nedelsdami dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos
aktą, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos būdu) tuojau pat
sustabdyti statybos darbus ir įteikia jiems aktą pasirašytinai arba registruotu laišku. Todėl vien skundžiamo dokumento pavadinimas negali turėti įtakos dokumento turiniui,
kitaip tariant, vien ta aplinkybė, kad skundžiamas savavališkos statybos aktas, kai juo
taip pat nustatomas įpareigojimas sustabdyti statybos darbus, negali būti pagrindu kilusį ginčą vertinti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (2010 m.
rugsėjo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-435/2010).
» Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos priimami aktai dėl tam
tikrų saugomų objektų ar vietovės apsaugos pažeidimų. Administracinėje byloje Nr.
AS822-737/2011 teisėjų kolegija pažymėjo, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu sudaromos Komisijos sužalotų nekilnojamųjų
kultūros vertybių atkūrimo būdui ir nuostolių dydžiui nustatyti akte tik buvo konstatuotos bei įvertintos nustatytos faktinės aplinkybės, kurias nustatė komisija, išnagrinėjusi su registruota nekilnojamąja kultūros vertybe susijusius dokumentus ir duomenis.
Tačiau ginčijamame akte pareiškėjo atžvilgiu nebuvo numatyta jokių privalomų vykdyti
įpareigojimų, duota nurodymų ar išdėstyta kitų aktą surašiusio subjekto vardu priimtų
sprendimų, galinčių lemti pareiškėjo teises ir pareigas, t. y. jame tik išdėstytos patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės ir pateikta vertintojų pozicija. Teisėjų kolegijos
vertinimu, tokie aktai gali (ir turi) būti teisminio įvertinimo dalyku tik kaip atitinkamo
sprendimo motyvuojamoji dalis, t. y. vertintojų priimto sprendimo argumentai ir išvados teismo turi būti įvertinami kaip skundžiamo sprendimo argumentai ir išvados. Be
to, sprendžiant nurodyto sprendimo pagrįstumo klausimą, teismo turi būti patikrinti ir
įvertinti komisijos priimto akto teisėtumo klausimai, t. y. turi būti patikrinta, ar komisija
laikėsi teisės aktų jai nustatytos aktų priėmimo tvarkos bei procedūros. Įvertinus tai,
kas išdėstyta, konstatuota, jog ginčas dėl akto panaikinimo yra nenagrinėtinas teismų
(ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.), o priėmus tokį skundą nagrinėti, byla nutrauktina (ABTĮ 101
str. 1 d.), kadangi minėtas aktas nėra administracinis aktas, turintis įtakos pareiškėjo
teisėms ar įstatymų saugomiems interesams (ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p., ABTĮ 22 str. 1 d.), ir
negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo objektu (2011 m. gruodžio
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-737/2011).
26.6. Bylos dėl žemės teisinių santykių. Vyriausiasis administracinis teismas bylose
dėl žemės teisinių santykių ne kartą akcentavo, kad administraciniuose teismuose nagrinėtini tik tokie teisės taikymo aktai, kuriuose išreikštas teisės normų taikymo rezultatas
konkretaus subjekto atžvilgiu, turintis įtakos šio subjekto teisiniam statusui (teisėms ir
pareigoms). Tokiu būdu remiantis administracinių teismų praktika, savarankišku bylos
dalyku nepripažįstami:
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» Žemės naudojimo patikrinimo aktai, kuriuose nėra viešojo administravimo subjekto nurodymų. Administracinėje byloje Nr. AS525-902/2011 teisėjų kolegija konstatavo,
kad pareiškėjo ginčijamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus žemės naudojimo patikrinimo aktas negali būti laikomas individualiu
teisės aktu, kadangi jis tiesiogiai nesukėlė pareiškėjui teisinių pasekmių (nedarė įtakos
pareiškėjo teisėms ir pareigoms). Ginčijamame žemės naudojimo patikrinimo akte tik
buvo konstatuotos institucijos atlikto patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės.
Tačiau patikrinimo akte pareiškėjo atžvilgiu nebuvo numatyta jokių privalomų vykdyti
įpareigojimų, duota nurodymų ar išdėstyta kitų institucijos vardu priimtų sprendimų,
galinčių daryti įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Konstatuota, kad institucijos atliktas žemės naudojimo patikrinimas ir patikrinimo akto surašymas yra tik administracinės procedūros dalis (elementas), o ne savarankiškas juridinę reikšmę turintis aktas
(veiksmas). Įvertinus tai, kas išdėstyta, nuspręsta, jog ginčas dėl žemės naudojimo patikrinimo akto panaikinimo yra nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai
(2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-902/2011, taip pat žr.
2011 m. spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-763/2011).
» Komisijos dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų atitikties teritorijų planavimo
dokumentais suformuotoms žemės sklypo riboms išvados, kuriomis remiantis priimamas sprendimas dėl žemės sklypų ribų. Administracinėje byloje Nr. AS756-488/2009 teisėjų kolegija nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininkas, gavęs Nacionalinė žemės tarnybos prašymą patikrinti, ar teisingai paženklintos tam tikro žemės sklypo ribos, sudarė
komisiją, kuri nuvykusi prie žemės sklypų bei išnagrinėjusi archyvinėse bylose turimus
šių žemės sklypų dokumentus, surašė išvadą, kad ginčijami žemės sklypo kadastriniai
matavimai atitinka teritorijų planavimo dokumentais suformuotas žemės sklypo ribas.
Teisėjų kolegija nusprendė, kad ši komisijos išvada pati savaime nesukelia pareiškėjams
jokių teisinių pasekmių ir neturi jokios įtakos jų teisėms ar pareigoms. Ši išvada buvo
tik pagrindas Vilniaus apskrities viršininkui priimti sprendimą, kuriuo pareiškėjų skundas dėl žemės sklypų ribų iš esmės nebuvo patenkintas. Todėl minėtos komisijos išvada negali būti skundžiama administraciniam teismui kaip savarankiškas individualus
administracinis teisės aktas (2009 m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS756-488/2009).
26.7. Bylos dėl vietos savivaldos. Administraciniuose teismuose nenagrinėtinas aktų,
kuriais tikrinama savivaldybės veikla, teisėtumas, jei juose nėra suformuluoti konkretūs įpareigojimai ar teisių suvaržymai, o tik išreikšta tam tikrų institucijų nuomonė ar
rekomendacijos:
» Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo aktai. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS143-641/2011 teisėjų
kolegija sprendė, ar skundas dėl Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2010
m. gegužės 28 d. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
panaudojimo patikrinimo akto, kuriuo, patikrinus Mažeikių rajono savivaldybės 2009
m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimą, nustatyti pažeidimai ir pasiūlyta išieškoti iš Mažeikių rajono savivaldybės 339 000 Lt sumą, gali
būti nagrinėjamas teisme. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo aktas negali būti
bylos nagrinėjimo dalyku, nes jame nenustatyta jokių viešojo administravimo subjekto
patvarkymų (įpareigojimų), todėl jis pats savaime negali sukelti kokių nors teisinių pa638
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sekmių. Šiame akte išreikštas tik fakto konstatavimas dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo. (2011 m. spalio 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-641/2011)4.
» Savivaldybių kontrolę ir auditą vykdančios institucijos pareigūnų priimtos išvados, kuriose nustatomos tam tikros lėšų naudojimo faktinės aplinkybės, ir ataskaitos,
kuriose fiksuojamos atliktos procedūros bei pateikiamos tam tikros rekomendacijos.
Administracinėje byloje Nr. AS822-742/2011 teisėjų kolegija nusprendė, kad Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. liepos 25 d. UAB „Telšių šilumos
tinklai“ finansinio audito išvada, kurioje nurodoma, kad vadovaujantis surinktais įrodymais galima daryti išvadą, jog UAB „Telšių šilumos tinklai“ lėšos naudojamos neekonomiškai, administraciniuose teismuose nenagrinėtina. Teisėjų kolegijos vertinimu,
šioje išvadoje yra užfiksuotos kontrolės ir audito tarnybos nustatytos lėšų naudojimo
faktinės aplinkybės. Tuo tarpu ginčijama išvada pareiškėjui jokių teisių nesuteikė, kaip
ir nenustatė jokių pareigų (įpareigojimų). Skundžiamoje išvadoje Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pareiškė savo nuomonę ir formulavo atitinkamas
išvadas, remdamasi audito metu surinktais duomenimis, todėl audito išvada negali būti
laikoma viešojo administravimo subjekto patvarkymu. Konkrečias materialines teisines
pasekmes pareiškėjui galėtų sukelti tik pagal Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnį
priimtas sprendimas dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės
aktų pažeidimų ir toks aktas galėtų būti skundžiamas administraciniam teismui. Teisėjų
kolegija nusprendė, kad pareiškėjo skundžiamos finansinio audito ataskaitos taip pat
nėra nagrinėtinos administracinių teismų. Teisėjų kolegija vertinimu, joje yra užfiksuoti
atliktos procedūros, t. y. atlikto audito veiksmai bei pateiktos rekomendacijos. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijama ataskaita taip pat nėra nagrinėtina administracinių
teismų (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-742/2011, taip
pat žr. 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-745/2011).
26.8. Bylos dėl sveikatos apsaugos teisinių santykių. Šiose bylose aktų, dėl kurių gali būti
teikiamas skundas administraciniam teismui, klausimas dažniausiai kyla, sprendžiant dėl
Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos priimamų dokumentų statuso. Remiantis administracinių teismų praktika, administraciniuose
teismuose nenagrinėtini šie Valstybinės medicininio audito inspekcijos aktai:
» Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimai, kuriuose
nėra numatyta jokių įpareigojimų gydymo įstaigai. Administracinėje byloje Nr. AS82282/2009 pareiškėjas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė kreipėsi į
teismą, prašydama panaikinti Valstybinės medicininio audito inspekcijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo tam tikrus punktus toje dalyje,
kiek jie grindžiami išvadomis, išdėstytomis Valstybinės medicininio audito inspekcijos
priimtos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės ataskaitoje. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad ginčijami atsakovo sprendimo punktai yra rekomendacinio pobūdžio, pareiškėjui teisinių pasekmių nesukelia, nenustato, nepakeičia ir nepanaikina
jokių jo teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje (ABTĮ 22 str. 1 d.), todėl negali
4

Redakcijos pastaba: Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012 konstatuota, kad pagal nagrinėtam ginčui aktualius
teisės aktus, savivaldybė turėjo teisę skųsti Aplinkos ministerijos teikimą dėl netinkamai panaudotų
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų išieškojimo, kuris yra adresuojamas
Valstybinei mokesčių inspekcijai
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būti laikomas teisės aktu ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies nuostatų prasme. Atitinkamai ir
ginčas dėl minėto sprendimo dalies panaikinimo negali būti laikomas administracinių
teismų kompetencijai priskirtinu ginču (2009 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822-82/2009).
Reikia pažymėti, kad kitais atvejais, t. y. kai Valstybinės medicininio audito inspekcijos sprendime numatyti tam tikri nurodymai gydymo įstaigai, skundas administraciniuose teismuose nagrinėjamas iš esmės (žr., pvz., 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A502-2397/2011). Tačiau ši taisyklė taikoma tik tais atvejais,
kai Valstybinės medicininio audito inspekcijos sprendimą ginčija gydymo įstaiga, kuriai
sprendimu nustatyti tam tikri nurodymai. Tuo tarpu pacientams, teikiantiems skundus
dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) ir efektyvumo,
Valstybinės medicininio audito inspekcijos (toliau – ir VMAI) sprendimas tiesiogiai teisių nesukuria ir dėl to jų skundai dėl tokio sprendimo panaikinimo administraciniuose
teismuose nenagrinėtini (pvz., 2012 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-153/2012). Tačiau kai ginčijamu VMAI sprendimu: a) atsisakoma atlikti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės ar efektyvumo kontrolę (žr. pvz., 2010
m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1100/2010), arba b) atsisakoma
nagrinėti paciento skundą, nes skunde nurodomi klausimai nepatenka į VMAI kompetenciją (žr. pvz., 2011 m. kovo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-666/2011),
arba c) prieinama išvada, jog atlikti paciento sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo
negalima dėl įrodymų trūkumo (žr. pvz., 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A756-818/10) – pareiškėjo (paciento) skundas dėl tokių sprendimų, kuriais iš
esmės apskritai atsisakoma pradėti tam tikrą administracinę procedūrą, gali būti nagrinėjamas iš esmės.
» Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės ataskaita. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme yra numatytos pagrindinės procedūros ir taisyklės, kurių turi
būti laikomasi atliekant sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos valstybinę kontrolę (valstybinį medicininį auditą), taip pat numatyti šių procedūrų baigimo
dokumentai. Šiuo įstatymu numatytą sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų
veiklos valstybinę kontrolę atliekančios institucijos pareigūnas dėl atliktos valstybinės
kontrolės turi pateikti patikrinimo aktą, išvadas ir rekomendacijas patikrinimą paskyrusios įstaigos vadovui ir tikrintos įstaigos vadovui (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 53 str. 3 d.). Iš Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 53 straipsnio 3 dalyje, 58 ir 59
straipsniuose nustatyto teisinio reguliavimo analizės yra aiški įstatymų leidėjo valia,
kuria šiuo įstatymu numatytų įstaigų veiklą kontroliuojančiai valstybės institucijai yra
suteikta teisė nustačius bent vieną iš šio įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų (kontroliuojančiai institucijai nepateikta įstaigų veiklos kontrolei atlikti būtina
informacija ar dokumentai arba ši informacija ir dokumentai neatitinka tikrovės (1 p.),
pažeisti įstatymai ir kitų teisės aktų ar normatyvinių dokumentų, reguliuojančių įstaigų
veiklą, reikalavimai (2 p.), priimti administracinį aktą – sprendimą dėl šiame įstatyme
numatytų įstaigų kontrolės priemonių ir sankcijų taikymo. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą, nuosekliai laikomasi
pozicijos, kad Valstybinė medicininio audito inspekcijos asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės kontrolės ataskaita savaime nesukuria teisinių pasekmių sveikatos
priežiūros įstaigai, tačiau ji gali būti pagrindas priimti sprendimą dėl kontrolės priemonių ar sankcijų taikymo, t. y. priimti administracinį aktą, skundžiamą teismui (ABTĮ
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15 straipsnis) (pvz., 2012 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1461195/2012). Analogiškai teismų praktikoje vertinami ir atvejai, kai skundą dėl asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės ataskaitos pateikia pacientai. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pabrėžęs, kad Valstybinės medicininio
audito inspekcijos nuostatuose numatyta funkcija nagrinėti pacientų prašymus, pareiškimus ir skundus turi būti suprantama kaip vienas iš būdų nustatyti sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą, vykdyti jų kokybės (tinkamumo) ir efektyvumo kontrolę bei
nustatyti priemones šiai priežiūrai gerinti, o ne ginti konkretaus asmens pažeistas teises.
Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad asmens sveikatos priežiūros pasaugų kontrolės ataskaita tiesiogiai nesukuria
teisių pacientams, teikiantiems skundus dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo,
kokybės (tinkamumo) ir efektyvumo, todėl skundas dėl tokios ataskaitos (jos dalies)
panaikinimo ir įpareigojimo atsakovą atlikti papildomą tyrimą nenagrinėtinas administraciniuose teismuose (2003 m. lapkričio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A7-1140/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4; 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A2-1217/2007).
26.9. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje.
Pirmiau išdėstytas bylų kategorijų sąrašas nėra baigtinis, t. y. teismui atskirai neskundžiamais gali būti pripažįstami ir anksčiau nenurodyti viešojo administravimo subjektų
priimti aktai, kurie nesukelia tam tikrų teisinių pasekmių arba kurie yra tarpinio (procedūrinio) pobūdžio. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858-1467/2010 pareiškėjas ginčijo teisingumo ministro įsakymą, kuriuo jam iškeliama drausmės byla. Teisėjų
kolegija konstatavo, kad šis įsakymas traktuotinas kaip vienkartis teisės taikymo aktas,
skirtas konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 str. 14 d.), tačiau įvertinus jo priėmimo teisinius
pagrindus bei pasekmes, sukeliamas pareiškėjui, toks aktas negali būti pripažįstamas
individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Antstolių įstatymo (ginčui aktuali 2005 m. lapkričio 22 d. įstatymo redakcija)
13 straipsnio 2 dalis teisingumo ministrui eksplicitiškai suteikia teisę iškelti antstoliui
drausmės bylą. Pabrėžta, kad teisingumo ministro įsakymas, kuriuo pareiškėjui iškeliama drausmės byla, iš esmės yra procedūrinis dokumentas, t. y. tik vienas iš viešojo
administravimo procedūros, kurios pabaigoje gali būti priimtas galutinis sprendimas,
pareiškėjui sukeliantis materialias teisines pasekmes, metu priimamų dokumentų. Nors
ir negalima teigti, kad įsakymas iškelti drausmės bylą pareiškėjui išvis nesukelia jokių
teisinių pasekmių, šios teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio. Drausminės bylos iškėlimo etapas yra neišvengiamas žingsnis siekiant
išspręsti pareiškėjo drausminės atsakomybės klausimą, tačiau šiame etape drausminės
atsakomybės klausimas iš esmės nėra nagrinėjamas, ginčijamas įsakymas savarankiškai,
nepriklausomai nuo galutinio sprendimo, nepaveikia pareiškėjo teisinio statuso. Taigi
ginčijamas įsakymas savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas
gali pasikeisti. Visos faktinės aplinkybės, kurių pagrindu iškelta drausmės byla, turi būti
vertinamos Antstolių garbės teismui nagrinėjant drausmės bylą. Teisėjų kolegija atkreipė
dėmesį ir į tai, kad Antstolių įstatymas, skirtingai nuo galimybės skųsti teismine tvarka
teisingumo ministro įsakymą skirti drausminę nuobaudą (Antstolių įstatymo 14 str. 5
d.), expressis verbis neįtvirtina pareiškėjo teisės skųsti teisingumo ministro įsakymą, kuriuo antstoliui iškeliama drausmės byla. Sistemiškai aiškinant Antstolių įstatymo (ginčui
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aktuali 2005 m. lapkričio 22 d. redakcija) 13 straipsnio 6 dalies (antstolių drausmės bylas
nagrinėja Antstolių garbės teismas), 14 straipsnio 3 dalies (nuobauda antstoliui skiriama
teisingumo ministro įsakymu) ir 14 straipsnio 5 dalies (antstolis teisingumo ministro
įsakymą skirti drausminę nuobaudą gali skųsti Administracinių bylų teisenos nustatyta
tvarka) nuostatas, nuspręsta, kad ginčijamo įsakymo teisminė kontrolė nėra prasminga,
teismas šiame etape asmens teisių apginti negalėtų, nes toks įsakymas yra tik vienas iš
procedūros, kurios pabaigoje gali būti priimtas galutinis sprendimas, etapų. Priešingas
teisės principų ir normų aiškinimas reikštų, kad sprendžiant klausimą dėl drausmės
bylos iškėlimo pagrįstumo jau šioje stadijoje turėtų būti iš esmės vertinamos ir faktinės
aplinkybės, dėl kurių buvo iškelta drausmės byla, o tai būtų nesuderinama su Antstolių
įstatymo 13 straipsnio 6 dalies nuostatomis, kuriose nustatyta, jog antstolių drausmės
bylas nagrinėja Antstolių garbės teismas. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių teisėjų kolegija nusprendė, kad ginčijamas įsakymas nepažeidžia ir negali pažeisti tų pareiškėjo teisių ar įstatymų saugumų interesų, kurių teisminę gynybą garantuoja ABTĮ 5 straipsnio
1 dalis (2010 m. gruodžio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1467/2010).
27. Teismas, skundo priėmimo stadijoje nustatęs, kad pareiškėjas skundžia aktą,
kuris nepatenka į aktų, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam
teismui, kategoriją, motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą) ABTĮ 37
straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Nustačius, kad tam tikras aktas nenagrinėtinas
administraciniuose teismuose ginčą sprendžiant iš esmės, pradėta byla turi būti nutraukta, kadangi toks skundas yra nenagrinėtinas administracinių teismų (ABTĮ 101 str.
1 p.) (žr., pvz., 2010 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-59/2010).
28. Šiame kontekste reikia pažymėti, kad ABTĮ 17 straipsnio 1 dalis įtvirtina teisminės gynybos prioriteto principą, nustatydama, kad tuo atveju, jeigu sujungiami keli
tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini teismo kompetencijai, o kiti –
ne teismo institucijų kompetencijai, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. Šioje
minėto straipsnio dalyje įtvirtintas priskirtinumo nagrinėti teismams pirmenybės (pirmumo) principas reiškia, jog sujungus kelis tarpusavyje susijusius reikalavimus, iš kurių
vieni priskirtini nagrinėti teismui, o kiti – ne teismo institucijų kompetencijai, visus reikalavimus nagrinėja teismas (2011 m. balandžio 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-2565/2011). Pažymėtina, jog tokia nuostata taikoma tik tais atvejais, kai reikalavimai yra neatsiejamai tarpusavyje susiję (2011 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS525-37/2011). Be kita ko, pažymėtina, kad ši Administracinių bylų teisenos
įstatymo nuostata turi būti aiškinama bei taikoma sistemiškai kartu su kitomis įstatymo
nuostatomis, atsižvelgiant į jų turinį bei numatomus teisinio reguliavimo tikslus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS438-778/2009 pareiškėjas teigė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti reikalavimą panaikinti ginčo pastatų teisinę
registraciją dėl to, kad jis nepasinaudojo ikiteismine ginčų sprendimo tvarka. Pareiškėjo
teigimu, šis reikalavimas buvo neatsiejamai susijęs su reikalavimu dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir remiantis ABTĮ 17 straipsnio 1 dalimi, turi būti nagrinėjamas
kartu. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad įstatymai imperatyviai ir aiškiai nustato, jog ginčams dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojų sprendimų yra privaloma išankstinė
ikiteisminė jų nagrinėjimo tvarka ir tik pasinaudojus šia tvarka administracinis teismas
įgyja kompetenciją nagrinėti tokio pobūdžio ginčą. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu,
pareiškėjo skundo reikalavimai dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos aktų
panaikinimo ir nekilnojamo turto teisinės registracijos panaikinimo negali būti verti642
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nami kaip sujungti ar neatsiejamai susiję, t. y. kaip vienas kitą papildantys (fakultatyvūs)
reikalavimai. Formuluojant šiuos reikalavimus, keliamas ginčas dėl skirtingų institucijų
(atsakovų) priimtų sprendimų bei atliktų veiksmų / neveikimo teisėtumo ir pagrįstumo,
be to, skiriasi ir ginčijamų sprendimų priėmimo teisiniai pagrindai ir jų turinys (vienu
atveju ginčijami sprendimai dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti, kitu atveju –
dėl statinių įregistravimo nekilnojamojo turto registre). Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija atsisakė tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir priimti nagrinėti pareiškėjo skundo
reikalavimą panaikinti ginčo pastatų teisinę registraciją (2009 m. gruodžio mėn. 18 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-778/2009).
II.5. Skundo (prašymo) teismingumas konkrečiam administraciniam teismui
(ABTĮ 17 str. 3 d., 17 str. 4 d., 19 str., 35 str., 37 str. 2 d. 2 p.)

29. Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui. ABTĮ 35
straipsnyje nustatyta, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai
ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. AS822-713/2011 teismui nustačius, kad pareiškėjai skundžia Kėdainių rajono savivaldybės veiksmus, nusprendė, kad skundas teismingas Panevėžio apygardos administraciniam5 teismui, o ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Atsižvelgus į tai,
pareiškėjo skundą atsisakyta priimti kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.) (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822-713/2011).
30. ABTĮ 35 straipsnyje numatytos bendrosios taisyklės išimtimi laikytinos ABTĮ 19
straipsnio nuostatos, nustatančios papildomą Vilniaus apygardos administracinio teismo
kompetenciją. Pavyzdžiui, ABTĮ 19 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta išimtinė Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija – nagrinėti tarnybinius ginčus, kai
viena ginčo šalis yra valstybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus, ir
kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinė administravimo institucija, tarnyba ar jos tarnautojas, jeigu Valstybės tarnybos įstatymas nenustato kitokios atitinkamų ginčų sprendimo
tvarkos. Administracinėje byloje Nr. AS146-293/2009 pareiškėjas pateikė skundą Klaipėdos
apygardos administraciniam teismui ir prašė panaikinti Lietuvos šaulių sąjungos vado
įsakymą, kuriuo jis buvo atleistas iš tarnybos, bei priteisti vidutinį darbo užmokestį už
priverstinės pravaikštos laiką. Tačiau šis teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai
nurodė, kad Lietuvos Šaulių sąjunga laikytina centriniu administravimo subjektu. Sąjungos vadas vykdo Sąjungos teritorinių padalinių administravimą visoje valstybės teritorijoje. Skirti ir atleisti Sąjungos rinktinių vadus įstatymu priskirta būtent Sąjungos vado
kompetencijai. Todėl tarnybinis ginčas dėl Lietuvos šaulių sąjungos vado sprendimų tei5

Nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos
teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 6 straipsnio pakeitimo
įstatymui, Kėdainių rajono apylinkės teismo veiklos teritorija priskiriama Kauno apygardos
administracinio teismo veiklos teritorijai.
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sėtumo nagrinėtinas Vilniaus apygardos administraciniame teisme (ABTĮ 19 str. 2 d. 4
p.) (2009 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-293/2009). Remiantis
ABTĮ 19 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, netaikant išankstinio nagrinėjimo ne
teismo tvarka procedūros, Vilniaus apygardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja bylas pagal užsieniečių skundus dėl atsisakymo išduoti leidimą
gyventi ar dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panaikinimo, taip pat skundus dėl pabėgėlio
statuso. Administracinėje byloje Nr. AS63-376/2008 pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Rokiškio rajono Policijos komisariato Migracijos tarnybą suteikti jam leidimą gyventi Lietuvoje. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi
į ABTĮ numatytą išimtinę Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetenciją dėl
bylų pagal užsieniečių skundus dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panaikinimo, taip pat skundus dėl pabėgėlio statuso, nusprendė, kad
pareiškėjas su skundu dėl įpareigojimo išduoti leidimą gyventi Lietuvoje privalo kreiptis
į Vilniaus apygardos administracinį teimą (2008 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS63-376/2008).
Pastebėtina, kad išimtinė Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija
siejama ne su atitinkamo viešojo administravimo subjekto, kaip juridinio asmens, buveine, o veiklos teritorija. 2008 m. birželio 30 d. nutartyje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas sprendė pareiškėjo UAB „Detalita“ skundo dėl Valstybinės
ne maisto produktų inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir
Inspekcija) sprendimo, kurį priėmė Inspekcijos Kauno skyriaus Marijampolės poskyrio
vedėja, panaikinimo teismingumo konkrečiam administraciniam teismui klausimą. Nustatyta, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 19 d. nutartimi
pareiškėjo prašymą perdavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Nutartyje
nurodyta, kad atsakovu šioje byloje yra centrinis valstybinio administravimo subjektas
– Inspekcija, kurios buveinė yra Vilniuje. Dėl šios priežasties, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 19 straipsniu, teismo manymu, ginčas teismingas Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė kreipėsi į Vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu perduoti šią bylą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui. Vyriausiasis administracinis teismas
pažymėjo, kad sisteminis, loginis, teleologinis ABTĮ nuostatų, tame tarpe ir 19 straipsnio
1 dalies bei 35 straipsnio, aiškinimas suponuoja, kad kai vykdydamas tam tikroje teritorijoje jam pavestas vykdyti viešojo administravimo funkcijas ginčijamą sprendimą priėmė atitinkamos įstaigos teritorinio padalinio, pagal civilinę teisę neturinčio juridinio
asmens statuso, pareigūnas, ginčas yra teismingas tam teismui, kurio jurisdikcijoje yra
tas teritorinis padalinys. Priešingu atveju būtų akivaizdžiai iškreiptas bylų paskirstymas
tarp apygardos administracinių teismų, apsunkinta suinteresuotų asmenų teisė į teisminę gynybą, nes kiekvieną kartą, kai būtų skundžiamas atitinkamos įstaigos, kurios kaip
juridinio asmens buveinė būtų Vilniuje, teritorinio padalinio, pagal civilinę teisę neturinčio juridinio asmens statuso, pareigūno sprendimas, byla būtų teisminga Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Tad, atsižvelgiant į paminėtą, nuspręsta, kad kilęs
ginčas teismingas Kauno apygardos administraciniam teismui, kurio veikloje teritorijoje savo buveinę turi Inspekcijos Kauno skyriaus Marijampolės poskyris, kurio vedėja ir
priėmė skundžiamą sprendimą (Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2008
m. birželio 30 d. nutartis pagal pareiškėjo UAB „Detalita“ skundą Valstybinei ne maisto
produktų inspekcijai prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos).
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31. Ginčo teritorinis teismingumas, kai ginčas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka
centrinėje viešojo administravimo institucijoje, paprastai nustatomas pagal institucijos,
kuri priėmė pirminį ir ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai skundžiamą sprendimą, buveinę. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad sprendžiant bylų dėl viešojo
administravimo subjektų priimtų sprendimų priskirtinumo atitinkamiems apygardų
administraciniams teismams klausimą, turi būti laikomasi taisyklės, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjami skundai tik dėl tų centrinių administravimo subjektų priimtų sprendimų, kurie skundą paduodančiam asmeniui sukelia tiesiogines teisines pasekmes. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai valstybės įmonės Registrų centro
centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išankstine ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka išnagrinėjusi skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo, pareiškėjo skundo netenkina ar tenkina iš dalies ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti
sprendimo dalimi, skundo teisme dalyku laikomi sprendimai, sukeliantys pareiškėjui
tiesiogines pasekmes, o atsakovas tokiose bylose yra teritoriniai registratoriai, ir šios
bylos nagrinėtinos administraciniuose teismuose pagal šių teritorinių viešojo administravimo subjektų buveinės vietų paskirstymą teismams (2011 m. gegužės 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-265/2011). Tačiau tais atvejais, kai tiesiogines teisines
pasekmes sukelia ir skundžiami teismui tiek teritorinio, tiek centrinio administravimo
subjekto sprendimai, taikytinos taisyklės, nustatytos ABTĮ 17 straipsnio 3 ir 4 dalyse.
Kai skunde dėl institucijos sprendimo, priimto ginčą išnagrinėjus ikiteismine tvarka, be
kita to, yra suformuluotas ir savarankiškas reikalavimas (pvz., dėl įpareigojimo atlikti
tam tikrus veiksmus) šiai institucijai, pagal teisės aktus galinčiai veikti ir kaip viešojo
administravimo subjektas, ir kaip ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija, ginčo teismingumas nustatomas vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 3 dalyje ir 4 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, pagal kurias kai byloje yra keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių
vieni priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o kiti – kitų apygardų
administraciniams teismams, byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme, ir kai byloje atsakovai yra keli administravimo subjektai, esantys
skirtingų teismų teritorinėje jurisdikcijoje, bylos priskirtinumo klausimas sprendžiamas
pagal aukštesniojo administravimo subjekto buveinę. Plačiau šiuo klausimu žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per
teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo (I dalis) 2.5 skyrių Teritorinio teismingumo nustatymas, kai administracinis ginčas prieš kreipiantis į teismą
buvo išnagrinėtas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 471 – 478 p.).
32. Vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 4 dalimi, kai byloje atsakovai yra keli administravimo subjektai, esantys skirtingų teismų teritorinėje jurisdikcijoje, bylos priskirtinumo klausimas sprendžiamas pagal aukštesniojo administravimo subjekto buveinę.
Tais atvejais, kai administravimo subjektai yra lygiaverčiai savo teisine padėtimi, teismą,
kuriame bus nagrinėjama byla, turi teisę pasirinkti pareiškėjas. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS146-378/2011 pareiškėja skundė Klaipėdos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybos sprendimą, kuriuo prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą
persiųstas spręsti Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, ir pastarosios tarnybos atsisakymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra Klaipėdos apygardos
administracinio teismo teritorinėje jurisdikcijoje, o Šiaulių valstybės garantuojamos tei645
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sinės pagalbos tarnyba – Šiaulių apygardos administracinio teismo. Šios tarnybos savo
teisine padėtimi yra lygiavertės institucijos (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
įstatymo 5 str. 4 p., 9 str.). Atsižvelgiant į tai, nuspręsta, kad pareiškėja turi teisę pasirinkti teismą, kuriame bus nagrinėjama byla. Pareiškėja skundą padavė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Toks jos kreipimasis atitinka nurodytas ABTĮ nuostatas.
Esant tokioms aplinkybėms, nuspręsta, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
atsisakė priimti pareiškėjos skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktą, konstatavęs, kad ši byla priskirtina ne Klaipėdos, o Šiaulių apygardos administraciniam teismui
(2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-378/2011).
33. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos,
kad atsakovu administraciniame procese laikoma materialiojo teisinio santykio šalis, tikrai ar tariamai pažeidusi pareiškėjo materialiąsias teises ar interesus, ir kuri kviečiama
į teismą atsakyti į pareiškėjo pareikštą reikalavimą. Vyriausiasis administracinis teismas
taip pat yra išaiškinęs, jog pasirinkti, į ką nukreipti materialinį teisinį reikalavimą byloje,
t. y. ką patraukti atsakovu, gali tik pareiškėjas. Tačiau administracinis teismas, būdamas
aktyvus ir įstatymu įpareigotas išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises (ABTĮ 10 str.), turi atkreipti
pareiškėjo dėmesį į tai, kad jo atsakovu nurodomas subjektas neturi pareigos atsakyti
pagal pareikštą materialinį teisinį reikalavimą, kitaip tariant, yra netinkamas atsakovas
(2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 4(14), 2008 m., 109 – 124 p.).
34. ABTĮ aiškiai ir konkrečiai ginčo, kai viešojo administravimo subjekto aktai ar
veiksmai (neveikimas) nėra skundžiami, priskirtinumo tam tikram administraciniam
teismui nereglamentuoja. Jei skundu nėra ginčijamas viešojo administravimo subjekto
priimtas teisės aktas, nėra pagrindo konstatuoti, kad teritorinis teismingumas privalo
būti nustatomas pagal viešojo administravimo subjekto buveinę. Kai byloje nėra skundžiamas viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar veiksmai (neveikimas), reikia
vadovautis ABTĮ 35 straipsnyje numatyta bendra teritorinio teismingumo taisykle, pagal kurią administracinis skundas (prašymas) paduodamas vadovaujantis atsakovo buvimo vietos principu. Minėtas išaiškinimas pateiktas administracinėje byloje Nr. AS62646/2011. Šioje byloje pareiškėjas Alytaus regiono atliekų tvarkymo bendrovė kreipėsi į
Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo fizinio asmens,
kurio gyvenamoji vieta yra Varėnos rajono savivaldybėje, nesumokėtą vietinę rinkliavą
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad
šioje byloje nebuvo skundžiamas viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar veiksmai (neveikimas), taikė ABTĮ 35 straipsnyje numatytą taisyklę. Teismas, nustatęs, kad
atsakovo gyvenamoji vieta yra Varėnos rajono savivaldybėje6, nusprendė, kad pareiškėjas turėtų kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą (2011 m. rugsėjo 19 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-646/2011).
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Pastebėtina, kad 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių
teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 6 straipsnio
pakeitimo įstatymui, Varėna patenka į Kauno apygardos administracinio teismo veiklos teritoriją.
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II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas
(ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., 37 str. 2 d. 5 p., 101 str. 2 p., 103 str. 4 p.)

35. Įstatymų leidėjas teisę kreiptis į administracinį teismą, be kita ko, sieja su aplinkybe, kad dėl klausimo, dėl kurio inicijuojamas naujas ginčas, nebūtų įsiteisėjęs teismo
sprendimas. Kai kilęs teisės klausimas buvo ginčijamas teisme ir dėl jo yra įsiteisėjęs
teismo sprendimas, teisė kreiptis į teismą laikoma įgyvendinta. Taisyklės, draudžiančios administraciniams teismams pakartotinai nagrinėti bylas, yra įtvirtintos ABTĮ 37
straipsnio 2 dalies 4 punkte bei 101 straipsnio 2 punkte. Remiantis ABTĮ 37 straipsnio
2 dalies 4 punktu, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jei yra įsiteisėjęs teismo sprendimas,
priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 2 punktą, teismas nutraukia bylą,
jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to
paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą
nuo skundo (prašymo). Administraciniam teismui nėra suteikta teisė bei prerogatyva
pakartotinai nagrinėti tuos pačius klausimus bei vertinti analogiškus faktus, kurie jau
anksčiau buvo nustatyti ir išnagrinėti įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (2009
m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA438-50/2009).
36. Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas draudimą pakartotinai nagrinėti bylas, administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008 yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl
atsisakymo priimti skundą aptariamu pagrindu, būtina išsiaiškinti tris aplinkybes: ar yra
teismo sprendimas, ar jis įsiteisėjęs, ar reiškiamas naujas skundas yra tapatus išnagrinėtam (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008).
36.1. Kalbant apie pirmąją sąlygą – priimtą teismo sprendimą, pažymėtina, kad
ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punkte pateikta sąvoka „teismo sprendimas“ neturėtų būti
aiškinama siaurai, minėta sąvoka apima ir procesinius sprendimus, kuriuos priima bendrosios kompetencijos teismai (2009 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS438-780/2009).
36.2. Teismo sprendimo įsiteisėjimas – kita esminė aplinkybė, kurią teismas vertina, spręsdamas, ar yra pagrindas atsisakyti priimti skundą kaip jau nagrinėtą teismuose. Pastebėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs,
kad kai suinteresuoto asmens teikiami reikalavimai yra neatsiejamai susiję ir klausimas
dėl vieno iš jų apeliacinės instancijos teismo grąžinamas pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo, laikytina, kad įsiteisėjusio sprendimo nėra nė dėl vieno iš reikalavimų. Administracinėje byloje Nr. AS525-99/2010 ginčas kilo dėl to, kad teismas atsisakė
priimti pareiškėjo skundo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad reikalavimas dėl darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo yra
neatsiejamai susijęs su reikalavimu dėl delspinigių priteisimo. Neišsprendus klausimo
dėl darbo užmokesčio priteisimo ir priteistinos darbo užmokesčio sumos, atitinkamai
negali būti sprendžiamas klausimas dėl delspinigių priteisimo ir priteistinos delspinigių
sumos. Nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas panaikino sprendimo dalį, kuria pareiškėjo skundas dėl atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką patenkintas iš
dalies, ir šioje dalyje skundą perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
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Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, konstatuota, jog pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo priteisti delspinigius
motyvuodamas tuo, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu toks klausimas jau yra išspręstas.
Todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo
skundo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, panaikinta ir šioje dalyje skundo priėmimo klausimas grąžintas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui (2010 m. kovo 10
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-99/2010).
36.3. Galiausiai kalbant apie skundų tapatumą, remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, tapačiais skundai gali būti pripažinti tik tuomet, kai yra tapatūs visi
trys elementai – šalys, skundo dalykas ir skundo pagrindas (2008 m. sausio 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008).
36.3.1. Skundo dalyko ir pagrindo tapatumas. Reikia priminti, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, sudaro skundo (prašymo) pagrindą, o pareiškėjo materialinis-teisinis reikalavimas atsakovui sudaro skundo (prašymo) dalyką (2009 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-323/2009).
Spręsdamas dėl skundo dalyko ir pagrindo tapatumo, teismas vertina, ar pareiškėjas
inicijuoja ginčą teisme dėl tapačių teisinių santykių ir siekia iš esmės tapačių teisinių
pasekmių. Todėl vien tik lingvistiniai reikalavimo suformulavimo skirtumai nesuteikia
pagrindo konstatuoti, kad ginčas yra ne dėl to paties dalyko ir ne tuo pačiu pagrindu
(2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-52/2012).
Nauju skundo dalyku nelaikytinas kitokios nei anksčiau reikalauta pinigų sumos nurodymas, pvz., skirtingas žalos įvertinimas. Administracinėje byloje Nr. AS858-214/2010
teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors pareiškėjas, prašydamas priteisti neturtinės žalos
atlyginimą, anksčiau inicijuotose administracinėse bylose nurodė skirtingą neturtinės
žalos įvertinimą (150 000 Lt ir 50 000 Lt) nei nagrinėjamoje byloje, tai iš esmės neturi
teisinės reikšmės konstatuojant administracinių ginčų tapatumo faktą. Teisėjų kolegija
pabrėžė, kad priešingas aiškinimas sudarytų galimybę pareiškėjui piktnaudžiauti teise
kreiptis į teismą, kiekvieną kartą remiantis iš esmės tais pačiais argumentais, tačiau prašant atlyginti skirtingo dydžio neturtinę žalą (2010 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-214/2010).
Pažymėtina, kad akto, dėl kurio inicijuojamas ginčas, tapatumas ne visada reiškia
bylos dalyko tapatumą. Administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011 teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėtos bylos esmę sudarė ne Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, o šio nutarimo tinkamo įvykdymo klausimas. Byloje
nustatyta, kad Konkurencijos taryba 2007 m. rugsėjo 20 d. priėmė nutarimą Nr. 2S-19
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų perkant paslaugas iš UAB ,,Rubicon eventus“ atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
Šiame nutarime Konkurencijos taryba nutarė pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 13 d. sprendimas Nr. 1-759 ,,Dėl paslaugų pirkimo iš
UAB ,,Rubicon eventus“, siekiant organizuoti Vilniaus miesto nevyriausybinių bei kitų
organizacijų nekomercinius renginius“ ir 2005 m. rugpjūčio 19 d. sutartis Nr. 14-90,
sudaryta tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB ,,Rubicon eventus“,
pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, bei nuspręsta įpareigoti
Vilniaus miesto savivaldybės administraciją <...> nutraukti 2005 m. rugpjūčio 19 d. patalpų nuomos sutartį Nr. 14-90, sudarytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB ,,Rubicon eventus“, arba jos nuostatas pakeisti taip, kad neprieštarautų
648

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Konkurencijos taryba, manydama,
kad minėtas nutarimas nėra įvykdytas, kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti atsakovą
Vilniaus miesto savivaldybės administraciją įgyvendinti minėtu Konkurencijos tarybos
nutarimu nustatytą įpareigojimą nutraukti 2005 m. rugpjūčio 19 d. patalpų nuomos
sutartį Nr. 14-90, sudarytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB
,,Rubicon eventus“ (dabar UAB ,,Universali arena“), arba jos nuostatas pakeisti taip, kad
neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Atsižvelgusi į tai,
teisėjų kolegija vertino, kad šios bylos ginčo dalykas yra akivaizdžiai kitoks nei administracinės bylos, pasibaigusios jau įsiteisėjusia Vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje, kurioje tirtas nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas. Dėl to,
kolegijos vertinimu, nebuvo pagrindo nagrinėjamą administracinę bylą nutraukti pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 2 punktą (2011 m. liepos 25 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011 m., 242 ‒ 261 p.).
Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, aplinkybė, kad pareiškėjas nurodo naujas esmines aplinkybes ir pateikia su tuo susijusius papildomus
įrodymus, tam tikrais atvejais gali būti vertinama kaip skundo nauju pagrindu pateikimas (2009 m. lapkričio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-677/2009). Tačiau
taikant šią nuostatą, būtina atsižvelgti į konkrečios bylos aplinkybes (ar ginčijamas tas
pats administracinis aktas, ar tariamas pareiškėjo teisių pažeidimas yra tęstinis ir kt.).
Pavyzdžiui, vienoje iš Vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtų bylų pareiškėjas
prašė panaikinti Utenos AVMI 2006 m. liepos 20 d. turto arešto aktą, dėl kurio Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 28 d. priėmė sprendimą,
kuriuo pareiškėjo skundas buvo atmestas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas
prašo panaikinti tokį administracinį aktą, kurio teisėtumas ir pagrįstumas patvirtintas
įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Todėl teismas nebegali priimti ir nagrinėti pakartotinio
skundo dėl to paties administracinio akto, tirti to paties administracinio akto teisėtumo
ir pagrįstumo bei priimti kitokį teismo sprendimą, nei buvo priimtas 2006 m. rugsėjo 28
d., nes tokiu būdu būtų iš esmės paneigta įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata galia. Jei naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios realiai egzistavo, tačiau nebuvo
ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui pirmosios administracinės bylos nagrinėjimo metu,
arba paminėtoje byloje buvo padarytas akivaizdus ir esminis materialinės teisės normų
pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar
nutartį, pareiškėjas gali prašyti atnaujinti procesą ABTĮ IV skyriuje nustatyta tvarka, o
ne pateikti teismui pakartotinį skundą dėl to paties administracinio akto. Be to, aplinkybės, atsiradusios jau išnagrinėjus paminėtą administracinę bylą, šiuo atveju negali būti
pagrindu kvestionuoti skundžiamo administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo, nes
dėl administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo teismas paprastai sprendžia tik pagal
atitinkamo administracinio akto priėmimo metu egzistavusias, o ne vėliau įvykusias (atsiradusias) aplinkybes, kurių administravimo subjektas, priimdamas atitinkamą administracinį aktą, objektyviai negali įvertinti ir neįvertina. Todėl aplinkybės, atsiradusios
po paminėtos administracinės bylos išnagrinėjimo, šiuo atveju negali būti vertinamos
kaip naujas skundo pagrindas. Dėl paminėtų priežasčių teisėjų kolegija nusprendė, kad
pakartotinis prašymas dėl to paties administracinio akto, dėl kurio jau priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinimo nagrinėjamu atveju negali būti priimamas ir nagrinėjamas (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punktas).
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Tačiau šioje byloje Vyriausiasis administracinis teismas taip pat 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 panaikinti jį. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą
(Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 1 d. 15 p., 101 str.)
aplinkybes, ar yra pagrindas taikyti turto areštą, visų pirma nustatinėja, vertina ir jų pagrindu sprendimą dėl turto arešto priima ne teismas, o mokesčių administratorius, todėl
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ir dėl arešto turtui panaikinimo, kai asmuo mano, kad
išnyko pagrindas jį taikyti, visų pirma sprendimą turi priimti ne teismas, o mokesčių
administratorius. Administraciniam teismui įstatymu nėra suteikti įgalinimai tiesiogiai
spręsti klausimo dėl mokesčių administratoriaus pritaikyto arešto turtui panaikinimo,
kai pasikeičia aplinkybės. Todėl suinteresuotas asmuo, manantis, kad nebėra pagrindo
toliau taikyti turto areštą, visų pirma turi kreiptis į atitinkamą mokesčių administratorių, kuris priėmė sprendimą dėl turto arešto taikymo, su prašymu panaikinti konkretaus
turto areštą. Mokesčių administratorius dėl tokio prašymo turi priimti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą. Nesutikdamas su tokiu mokesčių administratoriaus sprendimu, suinteresuotas asmuo gali jį skųsti įstatymų
nustatyta tvarka. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, teisėjų kolegija sprendžia,
kad nagrinėjamoje byloje atsisakius priimti pareiškėjo skundą, pareiškėjo teisė reikalauti, kad būtų panaikintas turto areštas dėl to, kad, pareiškėjo nuomone, išnyko pagrindai
jam taikyti, nėra paneigiama, tačiau jis ją turi realizuoti įstatymų nustatyta tvarka (2007
m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-184/2007.
Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad kai pareiškėjas savo teisių pažeidimą grindžia naujais argumentais, susijusiais su pasikeitusiu teisiniu reguliavimu, nėra
pagrindo preziumuoti skundų pagrindo tapatumą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. AS403-519/2006 pareiškėjas ginčą su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis po jo ankstesnės bylos išnagrinėjimo Kauno apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pradėjo dėl to, kad
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1437 buvo iš
dalies pakeisti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156.
Pareiškėjas tai laikė nauja aplinkybe. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad tokiu atveju
teismas, sprendžiantis skundo priėmimo klausimą, dėl šios aplinkybės nutartyje turi
pasisakyti iš esmės ir analizuoti ne tik pareiškėjo skundų reikalavimų bei ginčo šalių
tapatumą, bet ir skundų pagrindų tapatumą. Teismas, nagrinėjantis skundo priėmimo
klausimą, turėtų visapusiškai ištirti, ar pareiškėjo keliamas ginčas yra (nėra) tapatus jau
išnagrinėtam teisme ginčui, bei nustatęs, kad ginčai yra tapatūs, nutartyje nurodyti ne
tik motyvus dėl ginčo dalyko ir šalių tapatumo, bet ir dėl pagrindo tapatumo (2006 m.
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spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-519/2006).
36.3.2. Šalių (ne)tapatumas. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne
kartą yra pažymėjęs, kad teisiniai padariniai, kai skundą atsisakoma priimti arba byla
nutraukiama dėl skundų tapatumo, yra tiesiogiai siejami su tuo, jog ginčas yra ne tik
dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, bet ir tarp tų pačių šalių. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008 teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas, teikdamas
skundą Kauno apygardos administraciniam teismui, prašė priteisti žalos atlyginimą iš
atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, o skundu,
paduotu Vilniaus apygardos administraciniam teismui, pareiškėjas prašė priteisti jam
žalą iš kito atsakovo – Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, kad minėti skundai negali būti pripažinti tapačiais (2008 m.
sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008).
Kita vertus, atsakovo atstovų keitimas ar papildymas bylose dėl žalos atlyginimo,
paprastai nelaikytina ta aplinkybe, kuri leistų teigti, jog skundas kyla tarp skirtingų šalių. Esminę reikšmę šiuo atveju turi, ar nauju skundu iš esmės siekiama „perspręsti“ jau
anksčiau išnagrinėtą bylą ir paneigti nustatytus joje faktus bei jų pagrindu padarytas
teisinio pobūdžio išvadas (žr. 2010 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
AS858-214/2010).
Teisių perėmimas Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat nepripažįstamas pagrindu išvadai, kad ginčas yra kilęs ne tarp tų pačių šalių (2011 m. rugpjūčio
12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-585/2011).
36.3.3. Pažymėtina, jog vertinant, ar pareiškėjas padavė tapatų skundą, be minėtų
aplinkybių, turi būti atsižvelgta į teismo sprendimo, priimto kitoje byloje turinį, t. y. taip
pat turi būti įvertinta, kokiais pagrindais teismas pirmu atveju atmetė pareiškėjo skundą
(2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-245/2011). Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS143-184/2008 apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad
įsiteisėjusia teismo nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjų skundo dalį, nes jos nesilaikė
tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą
tvarkos. Pareiškėjos, pasinaudojusios išankstinio nagrinėjimo ne teisme tvarka, vėl pateikė skundą teismui. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjos į teismą kreipėsi
pasinaudojusios įstatymų nustatyta bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka,
t. y. pašalinusios aplinkybes, kurios buvo pagrindas atsisakyti priimti skundą, konstatavo, jog negalima daryti išvados, kad pareiškėjos pareiškė skundo reikalavimus, dėl kurių
jau buvo priimtas teismo procesinis sprendimas. Nuspręsta, jog pirmosios instancijos
teismas neturėjo pagrindo atsisakyti priimti šią skundo dalį pagal ABTĮ 37 straipsnio 2
dalies 4 punktą (2008 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-184/2008).
Taigi, nutartis atsisakyti priimti skundą paprastai neužkerta kelio pareiškėjui pašalinus
skundo trūkumus vėl kreiptis į teismą (2008 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS261-104/2008).
37. Šiame kontekste paminėtina, kad ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato,
kad administracinis teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą ir tais atvejais, kai teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo
pačiu pagrindu, tačiau dėl keliamo ginčo nėra įsiteisėjusio sprendimo. Ši teisės norma
taikytina tais atvejais, kai teismui teikiamas ne patikslintas ar papildytas skundas toje
pačioje byloje, o siekiama pradėti kitą administracinę bylą (2012 m. gegužės 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS552-318/2012). Aptariamą aplinkybę nustačius ginčo na651
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grinėjimo iš esmės metu, pagal ABTĮ 103 straipsnio 4 punktą teismas skundą (prašymą)
palieka nenagrinėtą (pvz., 2010 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-214/2010).
38. Kliūtis priimti skundą yra ir įsiteisėjusi teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo). Remiantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punktu, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti
skundą (prašymą), jei yra įsiteisėjusi teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo
skundo (prašymo). Pagal ABTĮ 101 straipsnio 2 punktą, jeigu yra įsiteisėjusi teismo
nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo), teismas nutraukia bylą.
Apie atsisakymą nuo skundo plačiau žr. Apibendrinimo III.2.1. poskyrį Atsisakymas nuo
skundo (prašymo).
II.7. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos laikymasis
(ABTĮ 22 str. 3 d., 25 str., 37 str. 2 d. 3 p., 101 str. 7 p., 103 str. 1 p.)

39. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 3 dalį, įstatymo numatytais atvejais skundas (prašymas) pirmiausia turi būti paduodamas administracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, po to skundas gali būti paduodamas
ir administraciniam teismui. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir minėto įstatymo
25 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti,
o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Privalomos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos nesilaikymas sąlygoja konkrečias įstatyme nustatytas teisines pasekmes. Remiantis
ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nesilaikius konkrečiai bylų kategorijai įstatymų
nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, teismas atsisako priimti
skundą. Jeigu aplinkybė, jog pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos
išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, paaiškėja teismui priėmus pareiškėjo skundą, bylą nagrinėjantis teismas sprendžia atitinkamai dėl ABTĮ 101 straipsnio
7 punkto arba ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto taikymo. Tais atvejais, kai išankstine ginčo
nagrinėjimo ne per teismą tvarka nebegalima pasinaudoti, byla nutraukiama vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 7 punktu, jei šia tvarka dar galima pasinaudoti – skundas
paliekamas nenagrinėtas vadovaujantis ABTĮ 103 straipsnio 1 punktu. Paminėtina, jog
Vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo klausimu yra apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per
teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinime (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 452 ‒ 535 p. ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 540 – 611 p.). Todėl papildomai šis
klausimas šiame apibendrinime nebus apžvelgiamas.
II.8. Tinkamas atstovavimas administraciniame teisme
(ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p., 49 str., 50 str., 103 str. 3 p.)

40. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio, įtvirtinančio teisę kreiptis
gynybos į teismą, 3 dalyje numatyta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą
pagal asmens arba jo atstovo skundą ar prašymą. Atstovams administraciniame procese
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suteikiamas byloje dalyvaujančių asmenų statusas (ABTĮ 48 str. 3 d.). Administraciniame procese atstovu gali būti kiekvienas asmuo, pateikęs įgaliojimą suteiktą įstatymų
nustatyta tvarka (ABTĮ 49 str.). Administracinių bylų teisenos įstatymas kitų reikalavimų ar tam tikrų apribojimų atstovams administraciniame teisme nenumato. Šiame
kontekste reikia pažymėti, kad tam tikrus apribojimus, susijusius su advokatų padėjėjų
teise būti atstovais pagal pavedimą apeliaciniame procese nustato Lietuvos Respublikos
advokatūros įstatymas.
41. Administracinis teismas neturi teisės prieš bylos šalies valią nurodyti, kas turi
būti šalies atstovu byloje ir įsiterpti į vidinius atstovo ir atstovaujamojo teisinius santykius. Svarbu tik tai, kad subjektas pagal įstatymą galėtų būti atstovu procese ir kad
jo įgalinimai atstovauti būtų tinkamai įforminami (2008 m. balandžio 17 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 14).
42. Ta pati taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai bylos šalimi yra Lietuvos valstybė.
Valstybės, kaip ypatingo juridinio asmens, specifika lemia tai, kad valstybė pati negali
vesti bylos administraciniame teisme, o privalo būti atstovaujama atitinkamų institucijų.
Tačiau būdama šalimi administraciniame procese, valstybė išsaugo dispozityvumo principo suteikiamą galimybę pasirinkti, kas bus jos atstovas byloje. Šią savo teisę valstybė
įgyvendino priimdama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimą
Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“, kurio pirmu punktu
įgaliojo atstovauti valstybei bylose dėl žalos atlyginimo valstybės institucijas (valstybinio administravimo subjektus), dėl kurių arba dėl kurių pareigūnų, valstybės tarnautojų
ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado žala. Šis nutarimas neužkerta kelio valstybei, kaip bylos šaliai, atskirais atvejais atstovavimo klausimą administracinėse bylose
išspręsti atskirai, pavedant valstybės atstovavimą kitiems subjektams. Lietuvos valstybei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 932 apsisprendus,
kad bylose dėl žalos atlyginimo jai turi atstovauti valstybės institucija, dėl kurios arba
dėl kurios pareigūnų neteisėtų aktų atsirado žala, teismas neturi pagrindo ignoruoti šios
atstovaujamojo valios ir parinkti bylos šaliai (valstybei) kitą atstovą. Tai gali padaryti
tik pats atstovaujamasis, šiuo atveju – pati Lietuvos valstybė (2008 m. balandžio 17 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 14).
Šiuo aspektu pastebėtina, kad netinkamas valstybės atstovavimas žalos, padarytos
neteisėtais valdžios institucijos veiksmais, atlyginimo bylose teismų praktikoje paprastai
pripažįstamas neesminiu proceso teisės pažeidimu, jeigu valdžios institucija, kuri turėjo
būti atstovė žalos atlyginimo byloje, teismo procese dalyvauja. Administracinėje byloje
Nr. A444-619/2008 išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovu šioje byloje turėjo būti
patrauktas ne Šiaulių tardymo izoliatorius, o valstybė. Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pirmosios instancijos teismo procese visapusiškai dalyvavo ta valstybės valdžios institucija, kuri turėjo betarpiškai (tiesiogiai) užtikrinti pareiškėjo laikymo sąlygų,
kurios nagrinėjamu atveju buvo pažeistos, tinkamumą, t. y. ta valstybės institucija, kuri
būtų buvusi tinkama Lietuvos valstybės atstovė procese, kad šios institucijos ir tikrojo
atsakovo (valstybės) interesai šiuo atveju negalėjo skirtis, kad valstybės interesus byloje
galėjo ginti ir trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtrauktas Kalėjimų departamentas prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, nusprendė, kad toks pažeidimas nėra esminis ir nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo ir grą653
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žinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (ABTĮ 142 str. 1 d.) (2008 m.
balandžio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A444619/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 14).
Pastebėtina, kad tais atvejais, kai valdžios institucija, su kurios veiksmais siejamas
reikalavimas atlyginti žalą, likviduojama (reorganizuojama ir pan.) valstybei bylose dėl
žalos atlyginimo atstovauja ta valdžios institucija, kuri perima likviduotos valdžios institucijos funkcijas atitinkamoje viešojo administravimo srityje, jei teisės aktai nenustato
kitaip. Administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011 išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo,
kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 248 „Dėl
apskričių viršininkų administracijų likvidavimo“ 5.3 punktą, ginčuose dėl apskričių viršininkų priimtų sprendimų atliekant statybos valstybinės priežiūros, savivaldybės bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, detaliųjų planų valstybinės priežiūros
funkcijas, valstybei (Lietuvos Respublikos Vyriausybei) teismuose atstovauja Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, jeigu įstatymuose
nenustatyta kitaip. Išplėstinė teisėjų kolegija neturėjo pagrindo manyti, kad galiojantis
teisinis reguliavimas, susijęs su funkcijomis, kurias perima Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, turi būti aiškinamas siaurai. Žalos
atlyginimo bylose vertinami institucijos galbūt neteisėti veiksmai ar neveikimas. Nagrinėjamoje byloje tai reiškia, kad teismas turės analizuoti veiklą, glaudžiai susijusią su
valstybės institucijų funkcijų vykdymu teritorijų planavimo srityje. Todėl būtent Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, perėmusi atitinkamas funkcijas teritorijų planavimo srityje, gali geriausiai atstovauti valstybei šioje
byloje. Be to, pabrėžta, kad nagrinėjamu atveju sprendžiama ne dėl Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos, bet dėl valstybės civilinės atsakomybės. Šios aplinkybės buvo pakankamas pagrindas išplėstinei teisėjų kolegijai nuspręsti, kad žalos, kilusios dėl apskrities viršininko administracijos sprendimų, priimtų teritorijų planavimo
srityje, atlyginimo bylose valstybei turėtų atstovauti Valstybinė teritorijų planavimo ir
statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011 m., 287 – 318 p.).
43. Pagal ABTĮ 49 straipsnio 2 dalį, atstovais pagal įstatymą laikomi atitinkamų
institucijų, įstaigų, tarnybų, įmonių, organizacijų vadovai, o įstatymų ar kitų teisės aktų
numatytais atvejais – ir kiti darbuotojai, veikiantys neviršydami įgaliojimų, suteiktų remiantis įstatymu ar kitais teisės aktais.
43.1. Spręsdamas tinkamo subjekto atstovauti savivaldybės interesams klausimą,
Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog savivaldybės tarybai teisme gali
atstovauti atstovas, kuriam įgaliojimus išduoda meras. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį,
kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte
numatyta, jog meras reglamente nustatyta tvarka savivaldybei teisme atstovauja pats
arba įgalioja kitus asmenis. Todėl teisėjų kolegija, nustačiusi, kad Mažeikių rajono savivaldybės atstovui įgaliojimus atstovauti savivaldybės tarybai teisme suteikė Mažeikių
rajono savivaldybės meras, konstatavo, jog įgaliojimus suteikė tinkamas subjektas (2009
m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502-257/2009).
Tuo tarpu Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad savivaldybės administracijai vadovauja savivaldybės administracijos direktorius. Jis yra įstaigos vadovas. Administracinėje byloje Nr. AS143-266/2009 teisėjų kolegija, aiškindama
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ABTĮ 49 straipsnio 2 dalies ir Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostatas,
konstatavo, kad savivaldybės administracijai atstovauja savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad įgaliojimą veikti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vardu suteikė Panevėžio miesto savivaldybės
meras, nusprendė, kad šis įgaliojimas nėra tinkamas paduoti atskirąjį skundą Panevėžio
miesto savivaldybės administracijos vardu (2009 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-266/2009).
43.2. Akcentuotina, kad visuomeninių organizacijų atstovais pagal įstatymą taip pat
laikomi jų vadovai, o įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais – ir kiti darbuotojai, veikiantys neviršydami įgaliojimų, suteiktų remiantis įstatymu ar kitais teisės aktais.
Administracinėje byloje Nr. AS442-127/2011 teisėjų kolegija konstatavo, kad Lietuvos
žmogaus teisių stebėtojų sąjungos vardu skundą padavė asmuo, neturintis tam reikiamų
įgaliojimų. Šios organizacijos vardu teismui paduotą skundą pasirašė jo pirmininku prisistatęs asmuo. Teisėjų kolegija byloje pateikto įgaliojimo, surašyto ir pasirašyto paties
Sąjungos pirmininku prisistačiusio asmens, nepripažino dokumentu, patvirtinančiu šio
asmens įgalinimus veikti Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos vardu. Be to, iš byloje esančių juridinių asmenų registro duomenų buvo matyti, kad Sąjungos valdymo organų nariais yra įregistruoti visai kiti asmenys nei pirmininku prisistatęs asmuo. Teisėjų
kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes, nusprendė, kad paduotą skundą turi būti atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punkto
pagrindu (2011 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-127/2011).
43.3. Kalbant apie įmonių atstovavimą administraciniame teisme, pažymėtina, kad
tai, jog įmonei, iškelta restruktūrizavimo byla, nėra kliūtis įmonės vadovui įmonės vardu
paduoti skundą. Teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS442-137/2010 konstatavo,
kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nenumato, kad iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, nutrūksta įmonės valdymo organų įgaliojimai ir įmonės valdymo organai
nebegali atstovauti įmonei teisme. Priešingai, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 16
straipsnio 1 dalyje yra numatytas restruktūrizuojamos įmonės valdymo organų įgaliojimų tęstinumas. Įmonės valdymo organams gali būti taikomi tam tikri apribojimai, jeigu
jie yra nustatomi restruktūrizavimo plane ar teismo nutartyje, tačiau nagrinėtu atveju
byloje duomenų apie apribojimų, susijusių su kreipimusi į teismą, nustatymą pareiškėjo
valdymo organams nebuvo. Taip pat Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nenumato,
kad įmonės valdymo organui kreipiantis įmonės vardu į teismą, turi būti gautas konkretus paskirto įmonės administratoriaus pritarimas tokiam veiksmui. Pagal Įmonių
restruktūrizavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalį, paskirtas įmonės administratorius tik
prižiūri įmonės valdymo organų veiklą. Šią priežiūros funkciją nėra pagrindo traktuoti
kaip paties įmonės administratoriaus vykdomą įmonės valdymo veiklą ar kaip įmonės
administratoriaus veikimą kartu su įmonės valdymo organais. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 16 straipsnio 5−8 dalis, įmonės administratoriaus priežiūros funkcija
iš esmės pasireiškia tik netiesiogiai, tai yra įmonės veiklos stebėjimu ir, esant reikalui,
nurodymų įmonės valdymo organams dėl įmonės veiklos davimu; įmonės valdymo organams nevykdant šių nurodymų, gali būti keliamas klausimas dėl žalos atlyginimo ar
įmonės valdymo organų narių įgaliojimų sustabdymo (nutraukimo) (2010 m. kovo 25
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-137/2010).
44. Administraciniame procese atstovu gali būti kiekvienas asmuo, pateikęs įgaliojimą suteiktą įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 49 str.). Įgaliotais atstovais (pagal pavedi655
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mą) teisme paprastai būna advokatai (ABTĮ 49 str. 3 d.). Pažymėtina, kad Advokatūros
įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad advokato teisės ir pareigas turi ir advokato padėjėjas, išskyrus tam tikrus proceso įstatymuose nustatytus apribojimus. Advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra
rašytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkrečioje byloje, o kitose
institucijose – rašytiniu advokato (praktikos vadovo) sutikimu. Advokato padėjėjas gali
atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo
advokato padėjėjo praktikos pradžios.
44.1. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra konstatavęs,
kad advokatų padėjėjai neturi teisės pasirašyti ir paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Sistemiškai aiškinant ABTĮ nuostatas, matyti, jog prašymo dėl proceso atnaujinimo
padavimas yra sietinas su Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija nagrinėti
klausimus dėl proceso atnaujinimo ABTĮ nustatyta tvarka. Tokia Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija yra išimtinė (ABTĮ 20 str. 2 d.), akivaizdžiai nepriskirtina
pirmosios instancijos teismo kompetencijai, o atstovavimo veiksmai, atliekami paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo ir sprendžiant kitus su tuo susijusius klausimus,
neabejotinai negali būti vertinami kaip atstovavimas pirmosios instancijos teisme. Įvertinusi nurodytų teisės aktų nuostatas ir teismų praktiką, teisėjų kolegija nusprendė, jog
Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalis, ribodama advokato padėjėjo teisę atstovauti,
atitinkamai suteikiant tokią teisę tik pirmosios instancijos teisme, nesuteikia advokato
padėjėjui teisės pasirašyti ir paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo (2011 m. spalio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-114/2011).
45. Kaip ir atstovams pagal įstatymą, atstovams pagal pavedimą taikomas reikalavimas pateikti įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (ABTĮ 49 str. 3 d.). Be to, reikalavimas
prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) pridėti įgaliojimą ar kitokį dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus, numatytas ABTĮ 23 straipsnio 3 dalyje.
45.1. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba
advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta sutartimi (ABTĮ 49 str. 3 d.). Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad dokumentams,
patvirtinantiems atstovo įgaliojimus, taikomi bendrieji oficialiam dokumentui keliami
reikalavimai. Administracinėje byloje Nr. AS492-579/2011 nustatyta, kad atstovavimo
sutartyje, kurią pateikė pareiškėjo advokatas, nebuvo nurodyta jos sudarymo data (nenurodyta konkreti atstovavimo sutarties sudarymo diena), sutarčiai nebuvo suteiktas
numeris. Apeliacinės instancijos teismas suabejojo šios atstovavimo sutarties tikrumu,
nes ji neatitiko oficialiam dokumentui keliamų reikalavimų. Taigi toks dokumentas,
teisėjų kolegijos vertinimu, nelaikytinas patvirtinančiu advokato įgaliojimus (2011 m.
rugpjūčio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-579/2011). Šioje byloje teisėjų
kolegija taip pat nusprendė, kad byloje esančios atstovavimo sutarties kopija nelaikytina
tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu atstovo įgaliojimus, t. y. ji neatitinka ABTĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjui nustatė terminą trūkumams pašalinti – pateikti atstovavimo sutarties originalą
(ABTĮ 37 str. 1 d.) (2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492579/2011). Pastebėtina ir tai, kad Advokatūros įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad atlikdamas pavedimus pagal susitarimą ar paskyrimą, advokatas pateikia sutartį dėl
teisinių paslaugų ar šios sutarties išrašą, advokato orderį baudžiamajame procese arba
sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo.
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45.2. Kitų atstovų pagal pavedimą įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir įformintame Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka
(ABTĮ 49 str. 3 d.). Pavyzdžiui, remiantis Profesinių sąjungų įstatymo 15 straipsnio 1
dalimi, profesinės sąjungos atstovauja savo nariams ir įstatymų nustatyta tvarka gina
savo narių teises ir teisėtus interesus valstybės organuose. Administracinėje byloje Nr.
AS146-650/2009 teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad profesinės sąjungos savo narių teises ir teisėtus interesus administracinėse bylose teisme dažniausiai gina šiais būdais: (i)
kreipiasi su prašymais profesinių sąjungų narių teisėms ir teisėtiems interesams ginti
Profesinių sąjungų įstatymo 18 straipsnyje nustatytais atvejais; (ii) atstovauja profesinės
sąjungos nariams valstybės tarnybos teisinių santykių bylose. Teisėjų kolegija pabrėžė,
kad pirmuoju atveju, profesinė sąjunga byloje yra pareiškėjas. Jos kaip juridinio asmens
atstovavimą teisme reglamentuoja ABTĮ 49 straipsnio 2 dalis. Antruoju atveju profesinė sąjunga byloje yra savo nario atstovas pagal pavedimą (ABTĮ 49 str. l ir 3 d.). Šiuo
atveju pagrindas atstovavimo santykiams tarp profesinės sąjungos ir jos nario atsirasti
yra asmens narystė profesinėje sąjungoje, todėl profesinė sąjunga atstovauja savo nariui
be specialiai atstovauti teisme išreikšto (žodžiu ar raštu) pavedimo (jį atstoja asmens
narystė profesinėje sąjungoje). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad atstovavimo pagal pavedimą administracinėse bylose turiniui bei jo įforminimui keliami reikalavimai, nustatyti
Civiliniame ir Civilinio proceso kodeksuose (ABTĮ 49 str. 3 d.), Teisėjų kolegija, įvertinusi Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies l punkto nuostatą, kad
teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens ar jo atstovo skundą, bei 23
straipsnio 3 dalyje įtvirtintą taisyklę, kad prie atstovo paduodamo skundo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus, nusprendė, jog be specialiai išduoto įgaliojimo profesinė sąjunga atstovaudama savo nariams
teisme turi visas teises, išskyrus: 1) teisę paduoti skundą; 2) bylos perdavimą kitam
teismui ar institucijai; 3) visišką ar dalinį skundo (prašymo) reikalavimų atsisakymą; 4)
skundo (prašymo) reikalavimų pripažinimą; 5) skundo (prašymo) pagrindo ar dalyko
pakeitimą; 6) teismo sprendimo ar nutarties apskundimą; 7) įgaliojimų perdavimą kitam asmeniui (per įgaliojimą); 8) vykdomojo rašto gavimą ir jo pateikimą išieškoti; 9)
priteistų pinigų gavimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje
ir 50 straipsnio 2 dalies 1‒8 punktuose nurodytiems atstovavimo veiksmams atlikti yra
būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas. Atsižvelgusi į šiuos argumentus, taip pat įvertinusi profesinės sąjungos pateikto skundo pobūdį (ginčas kilo dėl valstybės tarnybos
teisinių santykių (tarnybinės nuobaudos paskyrimo), teisėjų kolegija konstatavo, kad
pareiškėjas privalėjo pateikti teismui įgaliojimą, patvirtintą notaro, suteikiantį teisę jam
paduoti skundą profesinės sąjungos nario vardu (2009 m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-650/2009).
46. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimas vesti teisme bylą suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies
1–8 punktuose numatytus veiksmus. Įgaliojimas atlikti kiekvieną šių veiksmų turi būti
specialiai aptartas atstovo įgaliojime (ABTĮ 50 str. 3 d.). Pastebėtina, kad šiuo aspektu
ABTĮ nuostatos skiriasi nuo Civilinio proceso kodekso normų, pagal kurias įgaliojimas
atstovauti teisme suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius
veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime (CPK 59 str.).
Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, aiškinančia ABTĮ 50
straipsnio 2 dalies nuostatas, pateiktame įgaliojime turi būti konkrečiai įvardinta atsto657
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vo teisė vesti bylą (atstovauti) teisme. Administracinėje byloje Nr. AS525-557/2011 teisėjų
kolegija, įvertinusi ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies normas, pažymėjo, jog įstatymų leidėjas
atstovo pagal pavedimą teisę atstovauti subjektui administraciniame teisme, taip pat ir
teisę pasirašyti skundą, aiškiai susiejo su reikalavimu turėti atitinkamą įgaliojimą vesti
bylą teisme. Abstraktus įgaliojimas atstovauti subjektui visose valstybinėse ir privačiose
įstaigose bei organizacijose, pasirašyti raštus ir panašiai nėra pakankamas (2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-557/2011, taip pat žr. 2011 m. spalio
7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-516/2011).
46.1. Pastebėtina, kad ABTĮ 50 straipsnio 2 dalis nereikalauja, jog teisė paduoti
skundą būtų atskirai aptarta atstovui išduotame įgaliojime. Vadinasi, jei įgaliojimus patvirtinančiame dokumente atstovui yra suteikta teisė vesti bylą teisme, teisė paduoti
skundą teismui atskirai neprivalo būti aptarta.
46.2. Prie išimtinių atstovo pagal pavedimą teisių, kurios turi būti specialiai aptartos
atstovo įgaliojime, priskirta ir teisė atstovui apskųsti teismo sprendimą ar nutartį (ABTĮ
50 str. 2 d. 5 p.). Teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS858-530/2010 pažymėjo,
kad tokios teisės išskyrimas nėra savitikslis, kadangi bet koks sprendimo ar nutarties
apskundimas yra susijęs su skundžiančio asmens diskrecija, pasveriant tai, ar apskundimas yra tikslingas, kokios gali būti skundo teisinės pasekmės, ar racionalu skųsti teismo
sprendimą ar nutartį, kurie iš esmės tenkina asmenį. Todėl teisę apskųsti teismo sprendimą ar nutartį turinčio asmens ir jo atstovo požiūris dėl būtinybės skųsti teismo sprendimą ar nutartį gali skirtis. Dėl nurodytų priežasčių įstatymų leidėjas, siekdamas apsaugoti asmens teises bei apriboti atstovo pagal pavedimą diskreciją, teismo sprendimų ir
nutarčių apskundimo teisę atstovui pagal pavedimą priskyrė prie specialiai aptartinų
įgaliojime (2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-530/2010).
46.3. Atstovas pagal pavedimą, atskirai to neaptarus įgaliojime, neturi teisės perduoti
savo įgaliojimų kitam asmeniui, t. y. perįgalioti (ABTĮ 50 str. 2 d. 6 p.). Administracinėje
byloje Nr. AS525-753/2009 nuspręsta, kad sūnus, kuriam motina suteikė įgaliojimą atstovauti jos interesams, tvarkant žemės nuosavybės teisės grąžinimo dokumentus, neturėjo
teisės sudaryti teisinės pagalbos sutarties motinos vardu. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad
įgaliojime nebuvo numatyta teisė perįgalioti, todėl atsižvelgiant į ABTĮ 50 straipsnio 2
dalies 6 punktą, kitam asmeniui savo įgaliojimų sūnus perduoti negalėjo (2009 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-753/2009).
47. Pastebėtina, kad sprendžiant dėl asmens teisės atstovauti administraciniame
teisme, be kita ko, turi būti įvertinta įgaliojimus nustatančiame dokumente apibrėžta
įgaliojimų apimtis ir apribojimai. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS63-187/2011
nustatyta, kad skundą pasirašė ir pirmosios instancijos administraciniam teismui padavė asmuo, kuriam buvo pavesta vesti civilines, administracines, arbitražines, tarptautines bylas, susijusias su atstovaujamojo turtu. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamas
ginčas dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos įpareigojimo ištirti atstovaujamojo skundą dėl
galimai nusikalstamų asmenų veikų, nėra tiesiogiai susijęs su jo turtinėmis teisėmis,
todėl įgaliojimas, kuris yra pridėtas prie skundo, nesuteikė teisės atstovui atlikti atstovaujamojo vardu kokius nors procesinius veiksmus šioje administracinėje byloje (2011
m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-187/2011)
48. Atstovui, nepateikus įgaliojimo vesti teisme bylą, teismas, sprendžiantis skundo
ar prašymo priėmimo klausimą, nustato terminą trūkumams pašalinti (ABTĮ 23 str. 3
d., 37 str. 1 d.). Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad terminas skun658
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do trūkumams šalinti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje
nustatyta tvarka gali būti nustatomas tais atvejais, kai galima spręsti, jog atstovas skundo padavimo metu turėjo atitinkamus įgaliojimus, tačiau nepateikė juos patvirtinančių
dokumentų (2008 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS248-181/2008). Vadinasi, atsisakyti priimti skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu galima
tada, kai iš pirmosios instancijos teismui pateiktų dokumentų matyti, kad skundą kito
asmens vardu padavusiam asmeniui atitinkami įgaliojimai nebuvo suteikti. Administracinėje byloje Nr. AS822-570/2010 teisėjų kolegija, nustačiusi, kad kartu su skundu buvo
pateiktas ir įgaliojimas, tačiau jame nebuvo numatyta atstovo teisė paduoti ir pasirašyti
skundą administraciniam teismui pareiškėjo vardu, nusprendė, jog pirmosios teismas
skundą pagrįstai atsisakė priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu
(2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-570/2010). Tokia praktika formuojama ir kitose Vyriausiojo administracinio teismo bylose (žr., pvz., 2009 m.
liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-411/2009).
49. Sprendžiant skundo priėmimo klausimą, yra vertinama skundo padavimo
metu buvusi situacija. Kaip pažymėjo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS248181/2008, atstovas įgaliojimus paduoti skundą teismui turi turėti skundo padavimo
metu. Tai, jog tokie įgalinimai suteikiami jau po skundo padavimo išduotame naujame
įgaliojime, neturi reikšmės, nes atstovas gali veikti pagal įgaliojimą, turimą, atliekant
atitinkamus procesinius veiksmus, o ne pagal įgaliojimą, kuris išduodamas po atitinkamų procesinių veiksmų atlikimo (2008 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS248-181/2008).
50. Vis dėlto asmens teisė pašalinti skundo trūkumus jo pasirinktu būdu, jei jis
atitinka įstatymo reikalavimus, negali būti varžoma (ABTĮ 52 str.). Administracinėje
byloje Nr. AS146-448/2008 pareiškėjai, vykdydami pirmosios instancijos teismo nutartį
pateikti dokumentus, patvirtinančius advokatės teisę atstovauti jiems teisme, nusprendė atstovavimo sutartis pateikti ne kaip dokumentus, patvirtinančius advokatės įgaliojimus pateikti ir pasirašyti skundą, dėl kurio priimta nutartis trūkumams šalinti, o
kaip dokumentus, kuriais įgaliojo advokatę parengti ir pasirašyti naują skundą. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad pareiškėjai pateikdami teismui patikslintą skundą (jame išdėstė tuos pačius reikalavimus) ir atstovavimo sutartis faktiškai sutiko, kad jų ankstesnis
skundas buvo pateiktas ir pasirašytas tinkamai neįgalioto atstovo ir šį trūkumą pašalino
tokiu būdu, kad pateikė teismui patikslintą skundą ir prie jo pridėjo atstovo surašyti ir
pasirašyti patikslintą skundą įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Teisėjų kolegija
konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti klausimą dėl pareiškėjų patikslinto skundo, kurio priedai buvo ir pateiktos atstovavimo sutartys, priėmimo (2008
m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-448/2008).
51. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktą, jeigu skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą).
Ta pati nuostata taikoma tuo atveju, jeigu įgaliojime nėra nurodyta, kad atstovas yra
įgaliojamas atstovauti teisme.
51.1. Pažymėtina, kad ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtinta tinkamo atstovavimo sąlyga, o ne teisė kreiptis į teismą (2008 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-265/2008). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS143-160/2009
nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą,
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vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu. Tačiau iš pirmosios instancijos teismo
nutarties motyvų, kuriais grindžiamas atsisakymas priimti pareiškėjo patikslintą skundą
buvo matyti, jog teismas iš esmės konstatavo, kad pareiškėjas (jo atstovas) neturi teisės
kreiptis į teismą dėl patikslintame skunde pareikštų reikalavimų. Teisėjų kolegija pabrėžė,
kad reikalavimo teisės neturėjimas yra pagrindas pripažinti skundą nepagrįstu, kuomet
priimamas sprendimas dėl bylos esmės. Tokia išvada sprendžiant skundo priėmimo klausimą yra negalima. Kiekvienas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kai mano, kad jo teisės
ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti (ABTĮ 5 str. 1 d., 22 str. 1 d.). Atsižvelgusi į tai,
teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti patikslintą skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktą (2009
m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-160/2009).
51.2. Be to, ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatos gali būti taikomos tik
tuo atveju, kai skundą (prašymą) kito asmens (o ne savo) vardu paduoda asmuo, kuris
yra neįgaliotas vesti bylą. Administracinėje byloje Nr. AS822-535/2009 teisėjų kolegija
nustatė, kad pareiškėjas Pensijų fondų dalyvių asociacija padavė skundą savo, o ne kitų
asmenų vardu. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog tai, kad skundo reikalavimai yra susiję
su kitų asmenų (pensijų fondų dalyvių) interesais, dar nereiškia, kad skundas yra paduotas kitų asmenų vardu. Apeliacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad pagal
ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir 56 straipsnio 1 dalį, įstatymų nustatytais atvejais
asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Tokiais atvejais skundus
jie pareiškia ne kitų asmenų, bet savo vardu, nors paprastai ir kitų asmenų interesais.
Administraciniame procese minėti asmenys dalyvauja kaip savarankiški proceso dalyviai (ABTĮ 56 str. 2 d.). Teisė savo vardu veikti iš esmės kitų asmenų interesais tokiais
atvejais išplaukia iš atitinkamų įstatymų. Apibendrinusi išdėstytus argumentus, teisėjų
kolegija konstatavo, kad ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktas nagrinėtu atveju negalėjo
būti taikomas. Kitų Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų teisinių pagrindų,
kuriems esant galima būtų atsisakyti priimti skundą (prašymą), pirmosios instancijos
teismas nenurodė. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis panaikinta ir skundo priėmimo klausimas šioje dalyje perduotas pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo (2009 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS822-535/2009). Vadinasi, jei asmuo į teismą kreipiasi nurodydamas save kaip pareiškėją ir jis pats pasirašo skundą arba tai padaro to asmens atstovas, teismas paprastai negali
atsisakyti priimti skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytu pagrindu net ir
tais atvejais, kai iš skundo turinio matyti, kad jis galbūt yra susijęs su kitų asmenų teisių
ar teisėtų interesų gynyba.
52. Pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo iš esmės metu nustatęs, kad
skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo,
skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą (ABTĮ 103 str. 3 p.) (pvz., 2008 m. gruodžio 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1982/2008).
II.9. Skundo (prašymo) forma ir turinys, skundo tikslinimas
(ABTĮ 23, 24 str., 37 str. 1 d. ir 52 str.)

53. Reikalavimai administraciniam teismui paduodamo skundo formai bei turiniui
išvardyti ABTĮ 23 bei 24 straipsniuose. Pagal šiuos reikalavimus, skundas turi būti suformuluotas konkrečiai, tiksliai ir aiškiai (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje
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byloje Nr. AS520-174/2012). Teismas gali suteikti efektyvią galimai pažeistų teisių gynybą
tik tuo atveju, kai besikreipiantis asmuo aiškiai formuluoja savo reikalavimą (2012 m.
vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012).
54. ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, jog skunde turi būti nurodyta konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data. Pagal
ABTĮ 24 straipsnio 1 dalį, prie skundo pridedamas skundžiamas aktas. Taigi, remiantis
minėtomis nuostatomis, skundas turi būti suformuluotas taip, kad aiškiai matytųsi, su kokiu konkrečiu skundžiamu veiksmu (neveikimu) ar aktu pareiškėjas sieja savo skundo
reikalavimą (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-174/2012).
Reikia pažymėti, kad tais atvejais, kai asmuo neturi galimybės pateikti skundžiamą
aktą, teismas, sprendžiantis skundo priimtinumo klausimą, remiantis ABTĮ 10 straipsniu, turėtų padėti pareiškėjui įgyvendinti jo teises ir išreikalauti skundžiamą aktą. Iš nusistovėjusios administracinių teismų praktikos matyti, kad su sunkumais pateikti skundžiamą aktą paprastai susiduria asmenys, kurių judėjimo laisvė apribota. Pavyzdžiui,
teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS822-629/2010 atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas skundo pateikimo momentu buvo Šiaulių tardymo izoliatoriuje, taigi jo galimybės
tinkamai realizuoti teisę į savo galimai pažeistų teisių gynybą buvo apribotos. Teisėjų
kolegija pabrėžė, kad į šią aplinkybę teismas, sprendžiantis skundo priėmimo klausimą,
turėjo atsižvelgti. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsniu, teismas privalo išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas ir padėti šiems
asmenims įgyvendinti jų teises. Nustatyta, kad pareiškėjas, teikdamas patikslintą skundą,
prašė teismo išreikalauti iš atsakovo skundžiamą aktą, tačiau pirmosios instancijos teismas šio prašymo nesprendė ir dėl jo nepasisakė. Atsižvelgus į tai, skundžiama pirmosios
instancijos teismo nutartis panaikinta, o skundo priėmimo klausimas grąžintas spręsti
pirmosios instancijos teismui iš naujo (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822-629/2010).
Vis dėlto, nesant įrodymų, jog pats pareiškėjas negalėjo gauti skundžiamo akto,
pirmosios instancijos teismui nekyla pareiga pačiam išreikalauti reikalingus įrodymus.
Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, bendra tvarka yra
tokia, jog įrodymus pateikia pačios proceso šalys ir kiti proceso dalyviai, ir tik tuomet,
kai prireikia, kai šalys negali pačios gauti įrodymų, teismas įgyja pareigą išreikalauti
bylai reikalingus įrodymus (ABTĮ 57 str. 4 d., 68 str. 1 d. 4 p.) (2011 m. balandžio 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-224/2011).
55. Šalia reikalavimo pateikti skundžiamą aktą, pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies
6 ir 7 punktus, kiekviename skunde pareiškėjas privalo nurodyti savo skundo elementus. Skundo sudedamosios dalys yra: skundo dalykas – pareiškėjo reikalavimas, ir pagrindas – aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir šias aplinkybes
patvirtinantys įrodymai. Paminėtos teisės normos užtikrina, kad administracinės bylos
iškėlimo stadijoje teismui bus pateikta minimaliai būtina informacija ir įrodymai, leidžiantys preliminariai nustatyti ginčo dalyką ir pagrindą bei kitas aplinkybes, kurios
yra reikšmingos sprendžiant skundo priėmimo klausimą (2012 m. vasario 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012). Pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus apibrėžiamos administracinės bylos nagrinėjimo ribos. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir
objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius (2007 m. kovo 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A17-217/2007,
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007 m.).
Reikia pabrėžti, kad skundo reikalavimas turi būti reiškiamas tinkamam atsakovui.
Pažymėtina, kad teismas gali atmesti skundą, jei jis pareikštas netinkamam atsakovui, o
pakeisti netinkamą atsakovu tinkamu galima tik pareiškėjo sutikimu. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-1105/2010 pareiškėjas prašė įpareigoti viešojo administravimo
subjektą – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą atlikti tokius veiksmus, kurie
įstatymais nepriskirti jo kompetencijai (šiuo atveju – įskaityti į pareiškėjo valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažą faktinį karinės tarnybos laikotarpį). Pagal įstatymų leidėjo nustatytą teisinį reguliavimą, senatvės pensijų skyrimas ir mokėjimas yra
priskirtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių kompetencijai (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 40 str.). Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 54 straipsnį, teismas gali keisti byloje
atsakovą tik pareiškėjo sutikimu. Pareiškėjui nesutikus keisti atsakovą ir nepareiškus reikalavimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriui, byla buvo
išnagrinėta pagal pareiškėjo pasirinktą atsakovą. Tai atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus. Todėl net ir nustatęs, kad yra pagrindas įskaityti pareiškėjui jo
faktinį karinės tarnybos į jo valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažą, apeliacinės instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjo reikalavimą
dėl jo pasirinkto atsakovo (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos) įpareigojimo
prilyginti pareiškėjo faktinės karinės tarnybos laiką valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažui, nes tokių sprendimų priėmimas yra priskirtas Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus kompetencijai (2010 m. rugpjūčio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1105/2010).
55.1. Kalbant apie skundo reikalavimą, t. y. tai, kokį sprendimą teismas yra prašomas priimti, reikia pažymėti, kad Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje
byloje Nr. AS438-94/2009 yra išaiškinęs, jog skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 22 str.), teismo kompetencijos
ribas (ABTĮ 3, 15 str.), teismo priimamų sprendimų rūšis (ABTĮ 88–91 str.) bei jų vykdymo tvarką (ABTĮ 97 str.) (2009 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS438-94/2009). Suinteresuotas asmuo teisme gali pareikšti tik tokį reikalavimą ir prašyti
taikyti tik tokį teisminės gynybos būdą, kuris, pirma, atitiktų įstatymais viešojo administravimo subjektui suteiktus įgalinimus ir jų neviršytų, antra, atitiktų bendruosius
reikalavimus, keliamus teisinės gynybos būdams, kuriuos gali taikyti teismas. Reikalavimas, be kita ko, turi būti toks, kad jį patenkinus, pažeidimas būtų pašalintas efektyviai
ir veiksmingai, nesukuriant nepagrįstų prielaidų tolesniems ginčams ir bylinėjimuisi
(2011 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. A502-2301/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011
m.). Kitaip tariant, skundo reikalavimas, turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo
sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių
dėl galimybės jį įvykdyti, t. y. pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą,
įpareigoti atsakovą įvykdyti konkrečius veiksmus (2009 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-94/2009). Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų
juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo, nagrinėjimas. Reikalavimas,
kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo
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dalyku (2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-261/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 11). Dėl to sprendžiant pareiškėjų
teikiamų reikalavimo priėmimo klausimą, turėtų būti išsamiai įvertintas reikalavimo
turinys, atsižvelgiant į tai, ko konkrečiai siekiama tokiu reikalavimu ir kokios pasekmės
atsirastų tuo atveju, jeigu teismas patenkintų tokį pareiškėjo reikalavimą (2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-392/2010).
55.2. Administraciniai teismai nepriima nagrinėti painiai formuluojamų, neaiškių,
prieštaringų, hipotetinio bei sąlyginio pobūdžio reikalavimų, kurių pagrindu nėra galimybės tiksliai ir konkrečiai apibrėžti keliamą ginčą bei tinkamai išnagrinėti bylą (2012
m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-118/2012). Abstraktus aplinkybių,
nuoskaudų, subjektyvios nuomonės konstatavimas negali įpareigoti teismo nagrinėti
skundo, jei iš jo turinio neaišku, ką konkrečiu atveju skundžia pareiškėjas ir kuo jis remiasi. Prie minėtos išvados Vyriausiasis administracinis teismas priėjo administracinėje
byloje Nr. AS858-746/2010. Teisėjų kolegija konstatavo, kad reikalavimas „prašau skundą
priimti ir tirti iš esmės“ yra abstraktus, o prie šio reikalavimo 43 136,20 litų sumos nurodymas taip pat neapibrėžtas – neaišku, ar tai turtinė ar neturtinė žala ir kokiu būdu
pareiškėjas tokią žalą patyrė. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad pareiškėjas skunde nurodė
daug faktų, tačiau teismui turi būti aišku, kokios konkrečiai aplinkybės buvo konkretaus
skundžiamo akto, veiksmo ar neveikimo neteisėtumo pagrindas (2010 m. gruodžio 23
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-746/2010).
55.3. Pažymėtina, jog teismui paduodamų skundų objektas yra praeityje priimti
viešojo administravimo subjektų konkretūs aktai ar praeityje atlikti konkretūs veiksmai
(neveikimas). Administracinėje byloje Nr. AS442-638/2009 teisėjų kolegija pabrėžė, kad
teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, neturi laukti, kol viešojo administravimo subjektai dar tik ateityje išspręs tam tikrus klausimus ar priims tam tikrus sprendimus. Teisėjų kolegija nusprendė, kad pareiškėjo teiginiai, jog jis negali kol kas patikslinti
skundo, nes toliau vyksta ginčo teritorijos planavimo procesas, ir kad reikia palaukti,
kol šiame procese bus priimti galutiniai sprendimai, liudija, kad jis pats tiksliai nežino
ir negali apsispręsti dėl to, ko jis konkrečiai siekia paduodamas teismui skundą. Iš pradžių pareiškėjas savo skundu siekė nustatyti įpareigojimus Kauno apskrities viršininko
administracijai pačiame planavimo procese, tačiau iš vėlesnių jo prašymų buvo galima
suprasti, jog jis tikisi, kad jo keliamus klausimus išspręs planavimą vykdančios institucijos, o joms priėmus jam nepalankius galutinius sprendimus, šie sprendimai galėtų būti
ginčo teisme objektas. Taigi, esant nepakankamai aiškiam pareiškėjo skundo turiniui ir
nepakankamai aiškiems jo reikalavimams, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai reikalavo, kad pareiškėjas pateiktų naują skundą,
atitinkantį Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas (2009
m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-638/2009).
55.4. Pareiškėjas, formuluodamas skundo reikalavimus, turi atsižvelgti į ABTĮ 88
straipsnyje numatytas teismo sprendimo rūšis (pvz., 2009 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-94/2009). Atsižvelgus į tai, asmuo, įgyvendinantis teisę į teisminę gynybą, iš esmės gali reikalauti panaikinti viešojo administravimo subjekto priimtą
aktą ar jo dalį, įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą, priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų (Civilinio kodekso 6.271 str.), ar išspręsti ginčą kitu įstatymų numatytu būdu.
55.4.1. Paprastai, pareiškėjas, reiškiantis reikalavimą panaikinti tam tikrą viešojo
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administravimo subjekto priimtą administracinį sprendimą, privalo nurodyti tikslią šio
akto priėmimo datą, instituciją, priėmusią ginčijamą aktą, išdėstyti kitas reikšmingas
aplinkybes, kokių konkrečių procedūrų metu buvo priimtas ginčijamas sprendimas (žr.,
pvz., 2012 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-250/2012).
55.4.2. Savarankiškas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus paprastai reiškiamas tada, kai atitinkama institucija neatlieka savo veiksmų pagal kompetenciją, vilkina ar atsisako juos atlikti (2006 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS6-351/2006). Plačiau apie vilkinimo ir atsisakymo atlikti veiksmus, kaip teisinių sąvokų, skirtumus žr. Apibendrinimo II skyriaus 11.2 paragrafą. Atkreiptinas dėmesys į tai,
jog prašant įpareigoti viešojo administravimo subjektą atlikti tam tikrus veiksmus, turi
būti aiškiai nurodoma, kokie veiksmai turi būti atlikti, pateikiamas pagrindas, remiantis
kuriuo reikalaujama atlikti atitinkamus veiksmus, įrodymai, pagrindžiantys aplinkybes,
kad atitinkami veiksmai nebuvo atlikti ar juos atsisakyta atlikti (2012 m. vasario 17 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012).
55.4.3. Pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką žalos atlyginimo bylose, pareiškėjas, prašydamas priteisti žalos atlyginimą, paprastai turi nurodyti, dėl kokių
konkrečių viešojo administravimo subjekto veiksmų jam atsirado žala, konkretų prašomo priteisti žalos atlyginimo dydį bei pateikti žalos atsiradimą pagrindžiančių įrodymų (2011 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-231/2011; 2011
m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-242/2011). Vis dėlto, tam
tikrų piniginių reikalavimų konkrečių dydžių nenurodymas skunde tam tikrais atvejais gali būti nelaikomas esmine kliūtimi priimti skundą, nes atitinkami paskaičiavimai
gali būti išreikalauti pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje (2010 m. liepos 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-438/2010; 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-510/2010). Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos
matyti, kad skundo (prašymo) priėmimo stadijoje iš pareiškėjų taip pat neturėtų būti
reikalaujama nepagrįstai detaliai išdėstyti aplinkybes kaip pasireiškė prašoma priteisti
žala, t. y. kokias galbūt neigiamas pasekmes pareiškėjas patyrė. Administracinėje byloje
Nr. AS492-101/2012 teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo skundo turinį, darė išvadą, kad
skundo dalykas yra aiškus – pareiškėjas reikalavo atlyginti neturtinę žalą, atsiradusią
dėl Marijampolės pataisos namų pareigūno veiksmų. Taip pat skunde pareiškėjas išdėstė aplinkybes, jo manymu, patvirtinančias šio skundo reikalavimo pagrįstumą. Teisėjų
kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, pasiūlydamas patikslinti skundą ir,
nurodyti aplinkybes kaip pasireiškė prašoma priteisti neturtinė žala, t. y. kokias galimai
neigiamas pasekmes pareiškėjas patyrė, nemotyvavo, kodėl neįmanoma pradėti bylos
teisenos remiantis tomis aplinkybėmis ir tais įrodymais, kuriuos nurodė ir pateikė pareiškėjas. Teisėjų kolegija vertino, kad pirmosios instancijos teismo nurodyti abstraktūs pareiškėjo skundo trūkumai nesudaro kliūčių bylos nagrinėjimui. Konstatuota, kad
pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas ir nepagrįstai
nustatė terminą pareiškėjui pašalinti aptariamo skundo reikalavimo trūkumus, o jam jų
nepašalinus laikė šį skundo reikalavimą nepaduotu (2012 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-101/2012).
55.4.4. Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, pats formuluoja skundo dalyką. Tam tikrų reikalavimų nepareiškimas nelaikytinas skundo trūkumu (2012 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-102/2012). Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. AS858-827/2011 teisėjų kolegija nusprendė, kad skundo trūkumu nelaikytina tai, kad
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pareiškėjas nesiekė konkrečių aktų panaikinimo, o skundo dalyką siejo su, jo manymu,
jam padaryta neturtine žala dėl neteisėtų veiksmų – jo kaip suimtojo teisių suvaržymo,
nepriskiriant pareiškėjo prie suimtojo teisinės padėties. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai,
kad pareiškėjas neprašė panaikinti tam tikrų sprendimų, nesudaro pagrindo atsisakyti
priimti nagrinėti jo skundą (2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-827/2011). Vadinasi, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje reikalavimas
dėl žalos atlyginimo nėra laikomas išvestiniu iš reikalavimo dėl administracinių aktų,
dėl kurių galbūt ir kilo žala, panaikinimo.
55.4.5. Šiame kontekste taip pat paminėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje skunde išdėstytas prašymas konstatuoti aplinkybes nelaikytinas tinkamu savarankišku skundo teismui reikalavimu. Vyriausiasis administracinis teismas yra
išaiškinęs, kad skundo reikalavimu, kuriuo prašoma tik pripažinti tam tikrus atsakovo
veiksmus neteisėtais, yra nesiekiama išspręsti ginčą ir tokio reikalavimo patenkinimas
nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo. Tuo tarpu teismas gali nagrinėti
tik tokias bylas, kuriose siekiama realiai apginti pažeistas teises ar teisėtus interesus,
padarant konkretų poveikį atitinkamiems materialiniams teisiniams santykiams (panaikinant aktą, įpareigojant atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus, priteisiant žalos atlyginimą ar pan.). 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.). Vien tik veiksmų neteisėtumo konstatavimas pats
savaime jokio konkretaus poveikio materialiniams teisiniams santykiams negali padaryti (2010 m. rugsėjo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442‑484/2010). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS438-215/2009 pareiškėjas, be kita ko, prašė nustatyti
ir pripažinti tam tikrų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų ir Europos žmogaus
teisių konvencijos nuostatų pažeidimus. Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtą reikalavimą, pažymėjo, jog šis pareiškėjo skundo reikalavimas yra suformuluotas netinkamai ir
negali būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2009 m. balandžio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS438-215/2009). Nors teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad reikalavimas dėl aplinkybių konstatavimo negali būti skundo dalyku, tačiau tai
nereiškia, kad teismas visais atvejais apskirtai neprivalo vertinti tokio reikalavimo. Galimi atvejai, kai vilkinimo, kaip neteisėtų veiksmų, pripažinimas gali būti pagrindu ginti
pareiškėjo teises kitais įstatyme numatytais teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, priteisti
atlyginti turtinę ar neturtinę žalą, padarytą valstybės ar vietos savivaldos institucijų,
įstaigų, tarnybų bei jų tarnautojų, einančių tarnybines pareigas, neteisėtais veiksmais ar
neveikimu viešojo administravimo srityje (ABTĮ 88 str. 5 p.). Tokiu atveju sprendžiant,
ar gali būti tenkinamas pareiškėjo reikalaujamas ir įstatymo leistinas teisių gynimo būdas, pareiškėjo keliamas neteisėto vilkinimo klausimas turėtų būti aptariamas ir įvertinamas teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje. Paprastai tik išsprendus šį klausimą
būtų įmanoma tinkamai (pagrįstai ir teisėtai) išspręsti asmens teisių gynimo, t. y. skundo
tenkinimo ar atmetimo, klausimą (2006 m. rugsėjo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A403-1286/2006).
55.4.6. Remiantis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, jeigu skundas (prašymas) neatitinka
šio įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams
pašalinti. Kartu pažymėtina, kad ABTĮ 10 straipsnis įtvirtina teismo pareigą išaiškinti
proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo
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arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Todėl tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismas manytų, kad pareiškėjo reikalavimas
nėra pakankamai tikslus, jis gali pakartotinai pasiūlyti pareiškėjui patikslinti reikalavimą, vadovaujantis ABTĮ 10 straipsniu (2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS525-392/2010). Pašalinus skundo trūkumus, skundas priimamas. Jeigu per
teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Dėl nutarties grąžinti skundą (prašymą) pareiškėjui gali būti paduodamas atskirasis skundas (ABTĮ 37 str. 1 d.). Tokiu atveju
nutarties dėl trūkumų šalinimo motyvai gali būti vertinami kaip nutarties dėl skundo
(prašymo) laikymo nepaduotu ir grąžinimo pareiškėjui motyvų sudėtinė dalis (2012 m.
birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-343/2012). Šiame kontekste reikia pažymėti, kad administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog atsisakius
priimti pagrindinius reikalavimus, išvestiniai reikalavimai taip pat atsisakytini priimti
(pvz., 2004 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS5-558/2004).
55.4.7. ABTĮ 52 straipsnyje nustatyta, kad pareiškėjas turi teisę tikslinti ir pakeisti
skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui
išeinant į pasitarimų kambarį. Vadinasi, pareiškėjas turi teisę keisti tik vieną iš skundo
elementų – pagrindą arba dalyką. Pareiškėjui iš esmės pateikus naują reikalavimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai gali nelaikyti jo skundo patikslinimu ir atitinkamai
pagrįstai ir teisėtai atsisakyti priimti tokio pobūdžio skundo reikalavimus, kurie iš esmės yra naujas skundas, neatsiejamai nesusijęs su jau pateiktu skundu (2011 m. birželio
10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-280/2011). Administracinėje byloje Nr.
AS438-333/2009 teisėjų kolegija konstatavo, kad nauji skundo reikalavimai teismų praktikoje negali būti pripažįstami skundo tikslinimu ABTĮ 52 straipsnio prasme (2009 m.
birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-333/2009).
II.10. Skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui terminai
(ABTĮ 33 str., 37 str. 2 d. 8 p.)

56. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo daug kartų akcentuota, jog
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta
asmens teisė kreiptis į teismą yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią
teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis
į teismą įstatymo numatytu terminu (žr., pvz., 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-575/2010). ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad
skundą (prašymą) atsisakoma priimti, jei praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą. Jeigu bylos nagrinėjimo metu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus
padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį
prašymą, administracinė byla nutraukiama (ABTĮ 101 str. 7 p.) (dėl terminų apeliaciniame procese žr. VII.1. Bylų pagal apeliacinius skundus procesas 5 paragrafas ir VII.2. Bylų pagal atskiruosius skundus procesas 25 paragrafas).
57. Įstatymų leidėjas Administracinių bylų teisenos įstatyme bei kituose specialiuosiuose įstatymuose nustato tikslią ir aiškią terminų sistemą, leidžiančią asmenims
tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų
kilusį ginčą. Pastebėtina, kad ABTĮ numatyti terminai paprastai taikomi ir reikalavi666
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mams, kurie keliami pasinaudojus skundo tikslinimo institutu (ABTĮ 52 str.) (2011 m.
sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-64/2011). Kiekvienu konkrečiu
atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą,
taip pat sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią (2010 m. vasario
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010, 2010 m. liepos 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010).
57.1. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato
kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį
nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą
(neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Aiškindamas šią nuostatą, Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant klausimą dėl termino skundui paduoti yra svarbu nustatyti, ar skundžiamas administracinis aktas turėjo
būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, o jei turėjo būti įteiktas, ar aktą priėmęs viešojo
administravimo subjektas atliko teisės aktais nustatytą pareigą dėl akto suinteresuotam
asmeniui įteikimo; ar aktas turi būti skelbiamas viešai, ar buvo paskelbtas; ar pareiškėjas
žinojo, kad toks aktas turi būti priimtas, ar buvo aktyvus ir atliko atitinkamus veiksmus,
siekdamas išsiaiškinti apie akto priėmimą (atsisakymą jį priimti) ir jo turinį bei per
įstatymu nustatytą terminą teisės aktais nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl galimai
pažeistų savo teisių gynimo (žr., pvz., 2010 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010).
57.1.1. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, tais atvejais, kai
sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Laikoma, kad
asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto
turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo
datą, aktu nustatomas teises ar pareigas (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012). Į minėtos taisyklės taikymo sritį patenka ir tie atvejai,
kai sprendimas priimtas ne to asmens, kuris paduoda skundą, atžvilgiu. Tuo atveju,
kai sprendimas priimtas ne to asmens, kuris paduoda skundą, atžvilgiu, termino eiga
sprendimui apskųsti turi būti skaičiuojama nuo to momento, kada skundą paduodantis
asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamą sprendimą. Pavyzdžiui, pareiškėjams, skundžiantiems administracinių aktų, kuriais atkurtos nuosavybės teisės kitiems
asmenims, taikomas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalis, pagal kurią institucijų sprendimai
dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui
per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos. Administracinėje byloje Nr.
AS858-715/2011 pažymėta, kad pagal šios normos prasmę, piliečiai yra asmenys, kurių
atžvilgiu yra priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Kadangi skundžiami teisės aktai nagrinėtu atveju buvo priimti ne pareiškėjos atžvilgiu, teisėjų kolegija
konstatavo, jog skundo padavimo teismui terminas skaičiuotinas nuo sužinojimo apie
skundžiamus aktus dienos (2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-715/2011).
57.1.2. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad
kai įstatyme numatytas tam tikro akto viešas paskelbimas, terminas skundui paduoti
667

III. Informacinė dalis

paprastai pradedamas skaičiuoti, kai baigiamos visos teisės norminiuose aktuose numatytos privalomos skundžiamo atsakovo sprendimo viešo paskelbimo procedūros.
Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 8 dalyje
numatyta, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje
apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje. Administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009 teisėjų kolegija pabrėžė, kad ši įstatymo nuostata numato
privalomą patvirtinto detaliojo plano viešą paskelbimą, o tai yra reikšmingas teisinis
aspektas, lemiantis, jog skundo dėl akto, kuriuo patvirtintas detalusis planas, padavimo
terminas paprastai turi būti skaičiuojamas nuo tokio akto viešo paskelbimo (2009 m.
balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009). Šiuo aspektu paminėtina ir administracinė byla Nr. AS442-4/2012, kurioje teisėjų kolegija konstatavo, kad
skundžiamo sprendimo viešas paskelbimas internetiniame tinklalapyje ir visuomenės
informavimo priemonėse yra objektyvi aplinkybė, su kuria siejama skundo padavimo
termino pradžia. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad pareiškėjo skundo padavimo metu galioję teisės aktai numatė privalomą atsakingos institucijos sprendimo dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių viešą paskelbimą. O tai, teisėjų kolegijos vertinimu, yra reikšmingas teisinis aspektas, lemiantis, jog skundo dėl atsakingos institucijos sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių padavimo terminas turi būti skaičiuojamas
nuo tokio akto viešo paskelbimo. Teisėjų kolegija analizavo, kada skundžiamas atsakovo
sprendimas buvo paskelbtas atsakovo interneto tinklalapyje bei dienraštyje ir vietos
laikraščiuose. Konstatuota, kad visos teisės norminiuose aktuose numatytos privalomos
skundžiamo atsakovo sprendimo viešo paskelbimo procedūros galutinai buvo baigtos
2011 m. sausio 7 d. ir būtent nuo šios datos nagrinėtu atveju turėjo būti skaičiuojamas
skundo padavimo terminas. Nustatyta, kad pareiškėjas skundą teismui padavė (įteikė
pašto įstaigai) 2011 m. vasario 14 d. ir tokiu būdu praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio skundo padavimo terminą
(2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-4/2012).
Tačiau pastebėtina, kad jei teismui yra skundžiamas atitinkamos srities ministro
priimtas individualus administracinis aktas, kurio paskelbimas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ nėra privalomas (ministras turi teisę nuspręsti, ar aktą
skelbti), tokio individualaus teisės akto paskelbimo, taigi ir jo apskundimo teismui termino eigos pradžia negali būti siejama su jo paskelbimu „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, o sprendžiant, ar paduodant skundą nebuvo praleistas skundo
padavimo terminas, turi būti vertinama, kada pareiškėjas sužinojo, kas ir kada priėmė
skundžiamą aktą ir koks yra šio akto turinys (2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-288/2012).
57.2. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno
mėnesio prašymo padavimo terminas, kreipiantis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pareiškėjas surenka pakankamai duomenų,
leidžiančių daryti išvadą, kad ginčijami administraciniai aktai pažeidžia viešąjį interesą
(žr., pvz., 2011 m. liepos 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-469/2011, taip pat
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešojo
intereso skundus (prašymus) apibendrinimą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 6(16), 2008 m., 352 − 357 p.).
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57.3. Specialūs įstatymai gali numatyti kitokius skundo (prašymo) administraciniam
teismui padavimo terminus nei ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio
terminas. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsnyje
nustatyta, kad valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojo sprendimą audituoto subjekto
vadovai ar kiti sprendime nurodyti asmenys gali apskųsti teismui per dvidešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Kaip pažymėta administracinėje byloje
Nr. A11-1052/2002, šie Valstybės kontrolės įstatyme nustatyti kreipimosi į teismą terminai ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo prasme yra skundų padavimo terminai, todėl
(juos praleidus) gali būti atnaujinti tik ABTĮ 34 straipsnio nustatytas tvarka ir pagrindais (2002 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1052/2002).
57.4. Jeigu viešojo administravimo subjektas vilkina atitinkamo klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas
per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo
išsprendimo laikas (ABTĮ 33 str. 2 d.). Pastebėtina, kad ši įstatymo nuostata netaikoma, kai
viešojo administravimo subjektas atsisako atlikti tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS858-384/2010 pareiškėjas prašė įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą atlikti tarnybinį patikrinimą. Pareiškėjo teigimu,
atsakovas vilkino atlikti tarnybinį patikrinimą ir kitus skunde numatytus veiksmus. Tačiau teisėjų kolegija nustatė, kad 2010 m. kovo 17 d. Nelaimingo atsitikimo tyrimo išvadoje
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsisakė atlikti pirmiau nurodytus
veiksmus ir nurodė šio atsisakymo priežastis. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija nusprendė, kad pareiškėjas skundė teismui atsakovo atsisakymą atlikti veiksmus, o
ne vilkinimą, todėl pareiškėjo skundas turėjo būti paduotas teismui per vieną mėnesį nuo
sužinojimo apie atsakovo atsisakymą atlikti tarnybinį patikrinimą, vadovaujantis ABTĮ
33 straipsnio 1 dalimi (2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858384/2010). Kaip Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs administracinėje
byloje Nr. A8-406/2003, atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus, kaip
teisinės sąvokos, nėra tapačios. Pirmuoju atveju atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas
iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ir
sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju viešojo administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų, kuriuos jam priskirta atlikti. Šiuo atveju bylos nagrinėjimo
dalyką sudarytų aplinkybių, ar viešojo administravimo subjektas buvo kompetentingas atlikti tam tikrus veiksmus, ar jam priskirtus klausimus sprendė įstatymų nustatyta tvarka ir
laiku, nustatymas (2003 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-406/2003,
Administracinių teismų praktika Nr. 4, p. 296).
57.5. Pasinaudojus įstatymų numatyta privaloma ar neprivaloma ikiteismine ginčų
nagrinėjimo tvarka, skundo teismui padavimo terminas skaičiuojamas pagal ABTĮ 32
straipsnio numatytas taisykles, t. y. į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
tais atvejais, kai administracinių ginčų komisija ar kita išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne teismo tvarka institucija nustatytu laiku skundo (prašymo) neišnagrinėja, skundas
(prašymas) dėl pažeistos teisės gali būti paduodamas administraciniam teismui per du
mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas. Plačiau šiuo klausimu
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo (I dalis) 2.8.
skyrių Nuostatų, susijusių su terminu, per kurį galima kreiptis į teismą dėl administraci669
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nių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos
sprendimo apskundimo, taikymo praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 19, 2010 m., 461, 484 – 487 p.).
57.6. Terminai pareiškimams, kuriuose prašoma ištirti norminių administracinių teisės aktų teisėtumą, administraciniam teismui paduoti nenustatomi (ABTĮ 33 str. 3 d.). Todėl, kaip teisėjų kolegija pažymėjo administracinėje byloje Nr. AS146-52/2011, sprendžiant
pareiškėjo skundo reikalavimų priimtinumo nagrinėti teisme klausimą yra ypač svarbu
nustatyti keliamo reikalavimo pobūdį, inter alia skundžiamo akto rūšį – individualus jis ar
norminis (2011 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-52/2011).
58. Pažymėtina, jog trumpais skundų administraciniam teismui pateikimo terminais yra siekiama ne tik skatinti asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir
įstatymu nustatyta tvarka užtikrinti kaip galima greitesnę jo galimai pažeistų teisių gynybą, bet ir garantuoti teisinių santykių stabilumą, kitai teisinio santykio šaliai užtikrinti
apibrėžtumą dėl jos teisinės padėties, nustatyti teisines garantijas, būtinas jos įgytų teisių
apsaugai (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-948/2011).
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuojama, kad savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos
tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą. Įstatyme nustatyti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės
buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (2012 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012;
2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-62/2011). Asmenims
negali būti suteikta galimybė neapibrėžtą laiko tarpą bet kada ginčyti priimtus administracinius aktus, nes taip atsirastų neapibrėžtumas jų pagrindu atsiradusiuose teisiniuose
santykiuose, o atitinkamas teises įgiję kiti asmenys negalėtų būti tikri dėl savo teisinės
padėties (2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011).
59. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti nustatytos teisiškai reikšmingos, įrodymais pagrįstos aplinkybės, nuo kurių turėtų būti skaičiuojama termino paduoti skundą
teismui eigos pradžia (data). Teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, esant pagrindui manyti, kad skundo padavimo terminas yra praleistas, gali įpareigoti pareiškėją
pateikti šios aplinkybės išsiaiškinimui reikšmingus įrodymus (2008 m. rugpjūčio 28 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-466/2008). Administracinis teismas, spręsdamas termino skundui paduoti klausimus, analizuoja įvairius duomenis, paprastai tai yra
voko, atsiųsto į administracinį teismą, antspaudai, pašto kvito kopijos ir pan. Kilus abejonėms, gali būti prašoma pašto pateikti duomenis apie siuntos priėmimą, pvz., pašto
korespondencijos priėmimo–išdavimo lydraštį. Tokiu būdu vertinama, ar pašto siuntos
brūkšniniai kodai, nurodyti pašto korespondencijos priėmimo–išdavimo lydraštyje, ir
ant voko, atsiųsto į apeliacinės instancijos teismą, sutampa (2011 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-65/2011).
Tais atvejais, kai byloje nėra ir negalima gauti duomenų, kada ir kokiomis aplinkybėmis pašto siunta buvo pristatyta pareiškėjui, taip pat nėra jokių duomenų, iš kurių
būtų galima spręsti, jog pareiškėjas skundžiamos teismo nutarties nuorašą gavo kurią
nors kitą nei nurodoma dieną, teisėjų kolegija paprastai laiko, kad pareiškėjas dokumentą gavo jo nurodomą dieną (2012 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. TA442-26/2012). Kita vertus, teismas, be kita ko, įvertina, ar pareiškėjo nurodoma
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nutarties gavimo data, gali būti laikoma pagrįsta. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. TA146-18/2012 teisėjų kolegijai kilo pagrįstų abejonių, kad išsiųstą teismo nutarties
nuorašą pareiškėjai gavo net po 17 dienų, atsižvelgus į tai, kad Panevėžio apygardos
administracinio teismo buveinė yra Panevėžio mieste, o bylos proceso šalys bei jų įgalioti atstovai taip pat įsikūrę Panevėžio mieste (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012).
60. Minėta, jog teisė į teisminę gynybą nėra besąlyginė – ji privalo būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 5 str. 1 d.) (2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-25/2011). Kai asmuo praleidžia įstatymu nustatytą terminą dėl
savo laisva valia pasirinkto elgesio – aktyviai ar pasyviai dalyvauti savo pažeistų teisių
gynimo procese – modelio, kyla įstatyme numatytos teisinės pasekmės. Teismas atsisako
priimti asmens, praleidusio įstatyme nustatytą terminą skundui paduoti, skundą ABTĮ
37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu (žr., pvz., 2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012).
Reikia pažymėti, kad teismas, nustatęs, jog terminas skundui paduoti praleistas, termino trūkumams šalinti nenustato. Kai termino praleidimo faktas akivaizdus, teismas
neprivalo papildomai aiškintis kokių nors aplinkybių. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, termino praleidimo fakto konstatavimas
ir prašymo atnaujinti terminą nebuvimas yra pakankamos sąlygos atsisakyti priimti
teismui paduotą skundą (prašymą). Įstatymas neįpareigoja teismo papildomai siūlyti
pareiškėjui pateikti prašymą dėl termino atnaujinimo (2012 m. vasario 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146-63/2012).
II.10.1. Praleisto termino atnaujinimas
(ABTĮ 34 str., 127 str. 2 d.)

61. Sprendimas atnaujinti ar neatnaujinti skundo padavimo terminą turi būti priimtas, atsižvelgiant į fundamentalią asmens teisę – teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, kuri pripažįstama tiek nacionalinių teisės aktų (Konstitucijos 30 str. 1 d., Teismų
įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių, inter alia Europos Sąjungos 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., Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 str.) (2011 m. lapkričio 7 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A575-3527/2011).
62. Pabrėžtina, jog Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant
dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis
(pvz., 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012).
63. Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams
atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006).
Remiantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis teismas
skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas
praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio
2 dalies 1−7 punktuose. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad praleidus
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terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo
padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios,
nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą
dėl pažeistos teisės gynimo (2012 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
TA492-6/2012). Reikia pabrėžti, kad remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjas visus teiginius dėl termino praleidimo privalo pagrįsti objektyviais duomenimis. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. TA858-44/2011 pareiškėjas apeliacinio
skundo padavimo termino praleidimą grindė viena aplinkybe – dalyvavimu žmonos
senelės laidotuvėse. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė jokių duomenų
apie įvykį (laidotuves), kuris, jo manymu, neleido jam laiku kreiptis apeliaciniu skundu.
Todėl laikyta, kad pareiškėjas nepagrindė prašymo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą. Teisėjų kolegijos pabrėžė, kad priešingai vertinant situaciją, susidarytų
galimybė piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, t. y. teismui neturint objektyvių duomenų apie tai, kokiu pagrindu buvo praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas,
proceso dalyvis galėtų nurodyti abstrakčias jokiais duomenimis nepagrįstas aplinkybes.
Taip būtų pažeidžiamas teisinio saugumo principas bei teisės stabilumas, kurį inter alia
suponuoja procesinių terminų reglamentavimas (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-44/2011).
64. Pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, svarbios priežasties, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas, sąvoka aiškinama kaip apimanti tik išskirtines, objektyvias, nuo skundą paduodančio asmens valios nepriklausiusias aplinkybes
(šiuo klausimu taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo (I dalis) 2.9. skyrių Kreipimosi į teismą termino praleidimo priežasčių, susijusių su ginčo nagrinėjimu neteisminėse institucijose arba kitokių teisinės gynybos
priemonių panaudojimu, vertinimas LVAT praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 487 – 493 p.). Pastebėtina, kad vertinimas,
ar terminas kreiptis teisminės gynybos praleistas dėl svarbių priežasčių, labai priklauso
nuo nagrinėjamo atvejo aplinkybių. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje svarbiomis priežastimis gali būti nepripažįstamos šios aplinkybės:
64.1. Asmens liga. Terminas skundui paduoti dėl ligos gali būti atnaujinamas tik
tokiu atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad ji apriboja pareiškėjo galimybės pačiam
arba per įgaliotus asmenis laiku kreiptis nustatyta tvarka, siekiant apginti galimai pažeistas jo teises. Administracinėje byloje Nr. AS525-661/2011 teisėjų kolegija konstatavo,
kad dešinės rankos trauma, nors ir neginčytinai patvirtinta byloje pateiktais įrodymais,
pati savaime nesudaro pagrindo pripažinti, kad terminas skundui paduoti praleistas dėl
objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių (2011 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-661/2011). Tuo tarpu administracinėje byloje Nr.
AS602-79/2012 teisėjų kolegija pripažino, kad pareiškėjo sveikatos sutrikimai (pareiškėjas
sirgo vidutinio sunkumo depresija, dėl kurios jis vartojo stipriai psichiką veikiančius
vaistus) jam buvo kliūtis suvokti savo teises ir imtis ginti savo teises paduodant skundą
teismui (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-79/2012).
Pareiškėjai, norintys termino praleidimą pateisinti pablogėjusia sveikata, termino
atnaujinimo klausimą nagrinėjančiam teismui privalo pateikti konkrečius įrodymus apie
sveikatos būklę. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. TA442-9/2012 pareiškėja termino
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praleidimą grindė tik abstrakčiu teiginiu apie pablogėjusią sveikatą, kurio nepatvirtino
jokie konkretūs įrodymai. Kadangi kitų aplinkybių pareiškėja neminėjo, nuspręsta, jog
nėra pagrindo pripažinti, kad apeliacinio skundo padavimo terminas buvo praleistas
dėl svarbių priežasčių (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA4429/2012). Kaip teisėjų kolegija pažymėjo administracinėje byloje Nr. TA858-39/2011, kai
pareiškėjo nurodomos priežastys (sirgo ir pan.) nėra patvirtintos jokiais įrodymais, yra
abstrakčios, jos negali būti laikomos objektyviomis. Priešingas situacijos vertinimas leistų proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, kai, net ir esant akivaizdiems įrodymams dėl to, kada jie gavo skųstiną nutartį, abstrakčios ir nepagrįstos priežastys nulemtų galimybę išvengti teisės aktuose įtvirtintų terminų. Tai pažeistų teisinio
saugumo principą bei teisės stabilumą (2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. TA858-39/2011).
Kito asmens priežiūra administracinių teismų praktikoje dažniausiai nėra vertinama
kaip objektyvaus pobūdžio priežastis, dėl kurios galėjo būti praleistas skundo padavimo terminas. Pavyzdžiui, neįgalaus asmens priežiūra pripažinta subjektyvaus pobūdžio
priežastimi (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA442-81/2011).
Tačiau konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į bylos aplinkybių visumą, tokio pobūdžio
aplinkybė gali būti reikšminga, sprendžiant dėl termino atnaujinimo (2011 m. birželio 3
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-266/2011).
64.2. Vien ta aplinkybė, kad pareiškėja yra garbaus amžiaus, taip pat negali būti
pagrindu atnaujinti ženkliai praleistą skundo padavimo teismui terminą (2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-544/2011)
64.3. Pareiškėjo sprendžiami atstovavimo klausimai paprastai nėra pripažįstami
svarbia priežastimi, kuri gali būti pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Laikoma, kad
pareiškėjui teisinę pagalbą teikiantis ir atstovaujantis advokatas yra tiesiogiai su juo
susijęs asmuo, o jo atlikti veiksmai, vertinant juos trečiųjų asmenų atžvilgiu, laikytini paties pareiškėjo veiksmais. Advokato neatidumas ar nerūpestingumas, vertinant jį trečiųjų asmenų atžvilgiu, taip pat laikytinas paties pareiškėjo neatidumu ar nerūpestingumu
(2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011). Termino
praleidimas negali būti pateisintas ir dideliu advokato darbo krūviu (2012 m. vasario 10
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-127/2012).
Šiame kontekste taip pat pastebėtina, kad ABTĮ 50 straipsnio 4 dalyje (2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1485 redakcija, galiojanti nuo 2011 m. spalio 1 d.) nustatyta,
jog tais atvejais, kai administracinės bylos proceso šalis veda bylą per atstovą, visi su
byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui. Atstovas, gavęs atitinkamus
dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti atstovaujamajam ir sudaryti jam
galimybę susipažinti su gautais dokumentais. Jeigu atstovavimo santykiai pasibaigia,
atstovas privalo atlikti šioje dalyje nurodytus veiksmus dėl tų procesinių dokumentų,
kurie iš teismo buvo išsiųsti atstovui iki to momento, kai teisme buvo gautas pranešimas
apie atstovavimo santykių pabaigą. Jeigu pasibaigus atstovavimo santykiams atstovas
dėl objektyvių priežasčių negali įteikti procesinių dokumentų atstovaujamajam, apie tai
jis privalo nedelsdamas pranešti teismui ir grąžinti jam gautus procesinius dokumentus.
Administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012 nustatyta, kad skundžiamos teismo nutarties
priėmimo dieną (2011 m. spalio 25 d.) dėl pareiškėjo atstovavimo buvo pateiktos 2011
m. birželio 9 d. ir 2011 m. spalio 13 d. atstovavimo sutartys, sudarytos tarp pareiškėjo
ir advokato dėl atstovavimo Panevėžio apygardos administraciniame teisme. Pareiškė673
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jas prašyme dėl termino paduoti atskirąjį skundą atnaujinimo nurodė ir kartu su šiuo
prašymu pateikė teismui 2011 m. spalio 1 d. teisinių paslaugų sutarties nuorašą, iš kurio
matyti, kad atstovavimo sutartis, sudaryta su advokatu, buvo nutraukta. Po šios sutarties
tekstu yra papildomas įrašas, kad sutartis nutraukta 2011 m. spalio 18 d. abiejų šalių susitarimu. Iš bylos medžiagos bei prašymo atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą
ir jo priedų nustatyta, kad apie šios sutarties sudarymą Panevėžio apygardos administraciniam teismui iki 2011 m. spalio 25 d. nepranešė nei pareiškėjas, nei advokatas. Šis
teismas iki 2011 m. lapkričio 17 d. (prašymo atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą pateikimo dienos) nebuvo informuotas ir dėl paties pareiškėjo neveikimo neturėjo
jokių duomenų apie tai, kad atstovavimo santykiai tarp šio pareiškėjo ir advokato yra
nutrūkę. Teisėjų kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai
ir teisėtai, vadovaudamasis ABTĮ 50 straipsnio 4 dalies normomis, 2011 m. spalio 25 d.
išsiuntė skundžiamos teismo nutarties nuorašą pareiškėjo įgaliotam atstovui – advokatui. Pirmiau aptartos ABTĮ nuostatos, kaip jau buvo minėta, įpareigoja atstovą, net
ir tuo atveju, jeigu atstovavimo santykiai pasibaigia, atlikti nurodytus veiksmus dėl tų
procesinių dokumentų, kurie iš teismo buvo išsiųsti atstovui iki to momento, kai teisme
buvo gautas pranešimas apie atstovavimo santykių pabaigą. Prašydama atnaujinti praleistą procesinį terminą (šiuo atveju atskirojo skundo padavimo terminą), suinteresuota proceso šalis privalo tokį prašymą pakankamai argumentuoti ir pagrįsti įrodymais.
Pareiškėjas prašyme dėl termino paduoti atskirąjį skundą atnaujinimo, be jau minėtų
argumentų apie tai, kad atstovavimo sutartis su advokatu buvo nutraukta 2011 m. spalio
18 d., o skundžiama nutartis šio advokato padėjėjai buvo įteikta 2011 m. spalio 26 d.,
nenurodė, kad advokatas neperdavė jam gauto dokumento, nepateikė jokių konkrečių
argumentų ir nepateikė įrodymų, kurie suteiktų teismui pagrindą prieiti prie išvados,
kad pareiškėjas terminą paduoti atskirąjį skundą praleido dėl svarbių priežasčių (2012
m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012).
64.4. Administracinių teismų praktikoje teisinių žinių trūkumas ar netinkamas įstatymo nuostatų suvokimas patys savaime įprastai nėra laikomi aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą pripažinti, jog terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių, nuo
pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių. Tokiu atveju laikoma, kad pareiškėjas, siekdamas tinkamai apginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, gali kreiptis
pagalbos į teisines paslaugas teikiančius asmenis (2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-586/2011).
Be to, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad
aplinkybė, jog pareiškėjas kreipėsi į netinkamas institucijas ar kitaip netinkamai gynė
savo teises, paprastai negali būti pripažinta svarbia aplinkybe termino skundui paduoti
atnaujinimui.
Tuo tarpu apskundimo tvarkos nenurodymas skundžiamame sprendime gali būti
pakankamas pagrindas pripažinti, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Administracinėje byloje Nr. AS525-877/2011 pareiškėjas nurodė, kad terminą skundui paduoti
praleido, nes nebuvo tinkamai informuotas apie jo apskundimo tvarką, todėl skundą
padavė ne per 20 dienų, o per 1 mėnesį. Byloje nustatyta, jog atsakovas skundžiamuose sprendimuose konkrečiai šių aktų apskundimo tvarkos nenurodė. Nors nuoroda į
Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnį galėtų būti laikoma pakankamu apskundimo
tvarkos išaiškinimu, tačiau tokia išvada termino skundui paduoti atnaujinimo kontekste
turi būti daroma tik atskirai įvertinus konkrečios bylos aplinkybes. Nustatyta, jog pa674
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reiškėjo laisvė buvo apribota, nes jis buvo suimtas ir kalinimas laisvės atėmimo įstaigoje.
Be to, pareiškėjas pirminį skundą teismui, nors ir tinkamai nesuformulavęs reikalavimų
ir aiškiai neįvardinęs, kad ginčija Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimus, pateikė
2011 m. rugsėjo 19 d., t. y. praėjus vienam mėnesiui nuo Kalėjimų departamento sprendimo priėmimo. Todėl, atsižvelgusi į tai, kad byloje nėra duomenų, kada tiksliai pareiškėjas gavo Kalėjimų departamento sprendimą, įvertinusi aplinkybę, jog pareiškėjo
laisvė ir atitinkamai galimybė imtis priemonių ginti jo galimai pažeistas teises ir teisėtus
interesus šiuo atveju buvo apribota, o ginčijamame Kalėjimų departamento sprendime
jo apskundimo tvarka nurodyta tik pateikiant nuorodą į teisės aktą, remiantis teisingumo ir protingumo principais, teisėjų kolegija nusprendė, jog šiuo atveju buvo pagrindas
atnaujinti skundo padavimo teismui terminą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-877/2011).
64.5. Administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pareiškėjo užimtumas ar poilsio dienos savaime nėra pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Pavyzdžiui,
priežastimi atnaujinti terminą nepripažinta aplinkybė, kad pareiškėjas buvo išvykęs dėl
tarnybinio būtinumo į kitą miestą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. TA146-74/2011). Vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, kad vien tik didelis valstybinės institucijos darbo krūvis ar asmens užimtumas
nėra ta aplinkybė, kuri pateisintų termino skundui paduoti praleidimą (2011 m. spalio
14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA143-50/2011, 2010 m. lapkričio 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. TA143-84/2010).
Termino praleidimas, be kita ko, dažniausiai negali būti pateisintas atostogomis
(2011 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr.TA442-73/2011) ar švenčių dienomis (2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-127/2012). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS492-32/2012 teisėjų kolegija laikė, kad tai, jog pareiškėjas terminą praleido dėl gausios korespondencijos šventinėmis dienomis užmiršęs
apie gautą dokumentą, nėra pagrindas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui
paduoti (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA492-32/2012).
64.6. Reikšminga aplinkybe, sprendžiant, ar skundo padavimo terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių, yra teismo sprendimo nuorašo išsiuntimo data. ABTĮ 93
straipsnis nustato, jog jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo sprendimo
surašymo dienos bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai. Tačiau
ABTĮ 93 straipsnyje numatytų terminų nežymus praleidimas savaime nėra pagrindas
praleistą skundo padavimo terminą atnaujinti, jeigu įvertinus visas reikšmingas aplinkybes suinteresuoto asmens teisės ženkliai nebuvo apribotos. Administracinėje byloje
Nr. TA525-72/2011 teisėjų kolegija išaiškino, kad net ir tuo atveju, jeigu galėtų būti vertinama, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo nuorašas atsakovui išsiųstas pavėluotai, pati savaime tokia aplinkybė nesudarytų pagrindo pripažinti, jog atsakovas terminą praleido dėl priežasčių, pripažintinų objektyviomis (2011 m. spalio 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. TA525-72/2011). Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. TA14618/2011 teisėjų kolegija, nustačiusi, kad sprendimo nuorašas išsiųstas nesilaikant ABTĮ
93 straipsnyje nustatytų terminų, skundo padavimo terminą atnaujino tik konstatavusi,
jog terminas praleistas nežymiai, t. y. tik viena diena (2011 m. vasario 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. TA146-18/2011).
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64.7. Minėta, kad ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas apeliaciniam
skundui paduoti siejamas ne su pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinio sužinojimo momentu, o su tokio sprendimo paskelbimu. Tokiu būdu sprendžiant
termino atnaujinimo klausimą, laiko, praėjusio nuo teismo sprendimo paskelbimo iki
teismo sprendimo nuorašo gavimo, palyginimas su laiku, kuris praėjo nuo pareiškėjo
nurodyto skundo surašymo momento iki galimo jo pateikimo, yra visiškai nereikšmingas (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA143-53/2011).
64.8. Savaime nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi, sudarančia pagrindą praleistą terminą atnaujinti, ir maža termino praleidimo trukmė (tai pagal teismų
praktiką nėra vertinama kaip pagrindas atnaujinti terminą, jei nenustatyta kitų svarbių
termino praleidimo priežasčių) (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. TA858-19/2012). Tačiau tai, kad terminas yra praleistas nedaug, apskritai gali turėti
reikšmės vertinant, ar yra pagrindas atnaujinti terminą, atsižvelgiant į visumą byloje
nustatytų aplinkybių (2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146294/2012).
64.9. Aplinkybės, susijusios su pareiškėjo nepakankamu atidumu, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat gali būti nelaikomos pagrindu atnaujinti praleistą
terminą. Pavyzdžiui, pasibaigęs pašto darbo laikas (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr.TA442-81/2011) pripažintas subjektyvaus pobūdžio priežastimi.
65. Vertinant, dėl kokių priežasčių pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą
kreiptis skundu į teismą, nepakanka vien konstatuoti, kad pareiškėjas netinkamai gynė
savo pažeistas teises, tačiau būtina įvertinti visas su skundo padavimu susijusias faktines
aplinkybes.
65.1. Viena iš tokių reikšmingų aplinkybių yra tai, ar pareiškėjas, siekdamas įgyvendinti teisę į teisminę gynybą buvo rūpestingas, sąžiningas ir atidus. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą
terminą kreiptis į teismą, taikomas rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartas.
Pareiškėjai, būdami atidūs ir rūpestingi, gavę jiems nepalankią teismo nutartį, turi neatidėliodami pasirūpinti dėl jos apskundimo per įstatymu nustatytą terminą (2012 m.
vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012). Administracinėje byloje Nr. AS858-657/2011 teisėjų kolegija įvertino pareiškėjo elgesį kaip sąžiningą ir rūpestingą rūpinimąsi savo teisių gynimu. Pareiškėjas teigė, jog skundo terminą praleido dėl
ligos. Teisėjų kolegija nustatė, kad nors pareiškėjai dėl jos sveikatos būklės buvo skirtas
gulimas režimas, tačiau ji su advokatu atstovavimo sutartį sudarė 2010 m. gegužės 30 d.
ir pirmą kartą teismui skundą padavė 2011 m. gegužės 31 d., t. y. dar nepasibaigus gydytojo paskirtam gulimam režimui. Ši aplinkybė, teisėjų kolegijos vertinimu, leidžia tokį
pareiškėjos elgesį vertinti kaip sąžiningą ir rūpestingą rūpinimąsi savo teisių gynimu
(2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-657/2011).
Reikia pabrėžti, jog kai bylos šalimi yra valstybės institucija, jai keliami aukštesni rūpestingumo reikalavimai (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA52572/2011). Administracinėje byloje Nr. TA63-14/2012 atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis žemėtvarkos skyrius prašė atnaujinti praleistą
terminą, motyvuodamas savo prašymą tuo, kad skundžiamą sprendimą gavo tik 2011 m.
spalio 24 d., t. y. iki apeliacinio skundo padavimo termino pabaigos likus 6 darbo dienoms,
tuo tarpu institucijoje dirbančiai vienintelei teisininkei, atsakingai už procesinių dokumentų rengimą nuo 2011 m. spalio 26 iki 28 d. išdavus nedarbingumo pažymėjimą dėl
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vaiko ligos, atsakovas apeliaciniam skundui parengti ir teismui paduoti teturėjo tik 3 dienas. Kita vertus, nustatyta, kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus
atstovė dalyvavo nagrinėjant bylą pirmąja instancija ir pasirašytinai buvo informuota apie
teismo sprendimo paskelbimo datą – 2011 m. spalio 20 d. Teisėjų kolegija vertino, kad būdama atidi ir rūpestinga bei siekdama sąžiningai naudotis savo procesinėmis teisėmis, atsakovo atstovė, galėjo laiku domėtis savo skundo išnagrinėjimo rezultatu, prašyti persiųsti
atsakovo priimto teismo sprendimo kopiją susipažinimui bei net ir kelias dienas apeliacinio skundo padavimo laikotarpiu turėdama nedarbingumą ir atsižvelgdama į sprendimo
apskundimo terminą, pati asmeniškai paštu arba įgaliodama kitą darbuotoją laiku parengti ir pateikti apeliacinį skundą teismui. Įvertinus pirmiau nurodytas aplinkybes, konstatuota, kad atsakovas praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti dėl priežasčių, kurios
nesudaro pagrindo atnaujinti jam apeliacinio skundo padavimo terminą (2012 m. sausio
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA63-14/2012). Analogiškas sprendimas priimtas administracinėje byloje Nr. TA492-49/2011. Šioje byloje atsakovas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerija prašymą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti
grindė tuo, kad atskirasis skundas Žemės ūkio ministerijoje buvo įregistruotas ir parengtas išsiųsti 2011 m. balandžio 27 d., tačiau išsiųstas kitą dieną pagal su akcine bendrove
Lietuvos paštas sudarytą sutartį. Teisėjų kolegija nurodė, jog įvertinus nurodytą termino
praleidimo priežastį galima konstatuoti, jog ši aplinkybė objektyviai netrukdė atsakovui
laiku kreiptis į teismą. Visų pirma atsakovas, atsižvelgdamas į nustatytą dokumentų rengimo, pasirašymo, registravimo, išsiuntimo tvarką, atskirąjį skundą turėjo parengti ir pasirašyti iki sutarto pašto korespondencijos įteikimo išsiųsti laiko. Be to, susiklosčius tokiai
situacijai, kai procesinis dokumentas nebegalėjo būti išsiųstas paštu tą pačią dieną pagal
pašto paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Žemės ūkio ministerija, jis galėjo būti išsiųstas
faksimiliniu laišku (ABTĮ 22 str. 5 d.) arba pateiktas tiesiogiai pašto įstaigai ar teismui.
Žemės ūkio ministerija turėjo elgtis rūpestingai, atsakingai ir laiku pateikti paruoštą atskirąjį skundą išsiuntimui. Taigi, teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytą termino praleidimo
priežastį, konstatavo, jog nurodytos aplinkybės yra subjektyvaus pobūdžio, susijusios su
atsakovo nepakankamu rūpestingumu įgyvendinant teisę paduoti atskirąjį skundą, kurios
negali pateisinti termino praleidimo (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. TA492-49/2011).
Pastebėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad
kai skundą teikia juridinis asmuo, jis veikdamas operatyviai ir tinkamai parinkęs organizacines bei technines priemones, turi geras galimybes laiku paduoti apeliacinį skundą
teismui. Administracinėje byloje Nr. AS525-194/2011 teisėjų kolegija pabrėžė, jog trečiasis
suinteresuotas asmuo yra įmonė, veikianti per savo atstovus. Byloje nepateikta duomenų, kurie patvirtintų, jog bendrovės teisės, net ir komercijos direktoriui sergant, negalėjo
būti tinkamai įgyvendintos per kitus darbuotojus ar asmenis, teikiančius teisines paslaugas. Šiuo atveju būtent terminas atskirajam skundui paduoti praleistas dėl aplinkybių, priklausiusių nuo paties trečiojo suinteresuoto asmens, todėl nėra pagrindo tenkinti
bendrovės prašymą ir atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti (2011 m. vasario
25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-194/2011).
65.2. Sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo imperatyvai neatsiejami su reikalavimu aktyviai siekti savo pažeistų teisių gynimo. Šio reikalavimo neatitinka suinteresuoto
asmens visiškas pasyvumas ir procesinis neveikimas. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą akcentavo, kad pareiškėjas, siekdamas aktyviai ginti savo teises ir interesus,
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gali domėtis administracinės bylos baigtimi, kreiptis į teismą dėl tokios informacijos
jam suteikimo, teismo sprendimo nuorašo gavimo kitokiu, greitesniu būdu nei paštas
(pavyzdžiui, faksimiliniu laišku) ir tokiu būdu parengti bei paduoti apeliacinį skundą
teismui iki įstatymo nustatyto apskundimo termino pabaigos (2012 m. vasario 17 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-21/2012).
Kita vertus, netinkamas teisminių būdų pasirinkimas savaime nereiškia, kad pareiškėjas nėra pakankamai rūpestingas, sąžiningas ir aktyvus. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. TA492-6/2012 teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjai savo teises bandė ginti
pasinaudodami papildomo sprendimo priėmimo institutu ir dėl to praleido terminą
apskųsti sprendimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, taip pat pareiškėjų siekį
apskųsti teismo sprendimą, būtinumą užtikrinti teisės būti išklausytam principo įgyvendinimą, taip pat atsižvelgusi į tai, kad duomenų, jog pareiškėjai tokiu būdu siektų piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis, byloje nėra, darė išvadą, kad pareiškėjų
prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą turi būti tenkinamas (2012
m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012). Šiuo aspektu paminėtina ir administracinė byla Nr. AS146-191/2010. Šioje byloje teisėjų kolegija išaiškino, kad nors skundo padavimas nesilaikant ABTĮ numatytos tvarkos, pateikiant skundą
neteismingam teismui, pats savaime nėra laikomas objektyvia, nuo pareiškėjo valios
nepriklausiusia aplinkybe, tačiau sprendžiant termino atnaujinimo klausimą yra svarbu
ir tai, kiek, net ir laikant, kad pareiškėjas sąžiningai suklydo paduodamas skundą ne
pagal teismingumą, pareiškėjas buvo aktyvus, siekdamas savo pažeistų teisių gynimo
ir stengdamasis šią savo teisę realizuoti per įmanomai trumpą ir protingą terminą, po
to, kai jam akivaizdžiai tapo žinoma skundo padavimo tvarka (2010 m. gegužės 14 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-191/2010).
65.3. Greta rūpestingumo, sąžiningumo ir aktyvumo reikalavimų suinteresuotiems
asmenims taikomas operatyvumo standartas. Termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas vertina, kada suinteresuotas asmuo faktiškai susipažino su atitinkamais
sprendimais ir ar jis neturėjo galimybių su jais susipažinti anksčiau (2012 m. kovo 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-4/2012).
Be to, operatyvumo imperatyvas reikalauja įvertinti, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo. Nepagrįstas delsimas yra kliūtis atnaujinti
praleistą terminą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS442-697/2011 teisėjų kolegija
atkreipė dėmesį, kad visa informacija, kurios pagrindu buvo surašytas skundas, pareiškėjo jau buvo surinkta 2011 m. balandžio mėnesį. Esant tokiai situacijai, pareiškėjas,
žinodamas, jog bus skundžiami gana seniai priimti aktai, privalėjo elgtis rūpestingai ir
stengtis skundą teismui paduoti kuo skubiau, bent jau per vieną mėnesį po to, kai, jo
teigimu, jis sužinojo apie aplinkybes, sudarančias pagrindą kreiptis į teismą. Sužinojęs
tokias aplinkybes 2011 m. balandžio mėnesį, pareiškėjas skundą teismui turėjo paduoti
vėliausiai 2011 m. gegužės mėnesį, tačiau jis vis tiek nepagrįstai delsė ir skundą padavė
tik 2011 m. birželio 14 d. Tuo tarpu ši nepagrįsto delsimo aplinkybė pati savaime neleidžia atnaujinti praleisto termino (2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS442-697/2011).
65.4. Spręsdamas praleistų terminų atnaujinimo klausimą, prašymą nagrinėjantis
teismas įvertina kilusio ginčo pobūdį, ypač kai ginčas susijęs su socialiai pažeidžiamų
asmenų teisių ir interesų apsauga. Pavyzdžiui, administracinių teismų praktikoje pri678
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pažįstama, kad tais atvejais, kai pareiškėjo judėjimo laisvė yra apribota, yra pagrįstas
pagrindas spręsti dėl praleisto termino atnaujinimo. Administracinėje byloje Nr. AS63104/2012 teisėjų kolegija atsižvelgė į pareiškėjo atstovės pateiktą paaiškinimą, kad pareiškėjas su skundžiama nutartimi buvo supažindintas tik po dviejų savaičių, kai buvo
išsiųsta skundžiama nutartis. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į bylos pobūdį (kreiptasi dėl
prieglobsčio suteikimo) bei aplinkybes, kad pareiškėjas gyvena Užsieniečių registracijos
centre, jo judėjimo laisvė yra apribota, vertino, kad terminas atskirajam skundui paduoti turi būti atnaujintas ir atskirasis skundas nagrinėtinas teisme (2012 m. kovo 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-104/2012). Tuo tarpu administracinėje byloje
Nr. TA525-28/2012 teisėjų kolegija sprendė pareiškėjo, kuriam paskirta laisvės apribojimo bausmė, prašymą dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui pateikti. Teisėjų
kolegija, įvertinusi tai, kad pareiškėjo judėjimo laisvė, jam paduodant apeliacinį skundą,
buvo apribota (jis buvo patalpintas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime), pirmosios
instancijos teismo sprendimo paskelbime (2011 m. gruodžio 22 d.) pareiškėjas nedalyvavo, o teismo sprendimo nuorašą gavo praėjus penkioms dienoms po skundžiamo
sprendimo paskelbimo, ir iš esmės itin nedelsdamas (2012 m. sausio 10 d.) pateikė apeliacinį skundą, remdamasi teisingumo ir protingumo principais, nusprendė, jog pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui paduoti iš esmės praleido dėl svarbių, objektyvių,
nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių, todėl toks terminas atnaujintas (2012 m. kovo
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA525-28/2012). Svarbiu faktu, sprendžiant dėl
termino atnaujinimo, pripažinta ir ta aplinkybė, kad pareiškėjas tam tikrą laiką buvo
kalinamas baudos izoliatoriuje (2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. TA63-28/2011).
Prie minėtų ginčų kategorijos priskirtini ir kreipimaisi dėl valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos. Administracinėje byloje Nr. AS146-249/2011 pareiškėjas savo prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą grindė iš esmės tuo, jog terminas
praleistas dėl pareiškėjui pavėluotai suteiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos.
Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo pasirinktas elgesio variantas, kreipiantis teisinės
pagalbos dėl procesinių dokumentų parengimo ir atstovavimo jo interesams pirmosios
instancijos teisme, negali būti laikomas nepagrįstas (nemotyvuotas) ar neracionalus, atsižvelgus į pareiškėjo keliamo ginčo pobūdį (darbingumo lygio nustatymas), kuris reikalauja specialių žinių ir tam tikro teisinio išprusimo. Be to, remiantis bylos medžiaga,
nebuvo jokio pagrindo netikėti pareiškėjo paaiškinimais, kad jis neturėjo galimybės iš
savo lėšų apmokėti advokato paslaugas. Be to, pareiškėjui dėl nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių teko laukti susitikimo su paskirta advokate (2011 m. rugpjūčio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-249/2011).
Naujausioje Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, be kita ko, pripažįstama, kad teismo sprendimo nuorašas lietuvių kalbos nesuprantančiam asmeniui objektyviai gali sutrukdyti asmeniui laiku paduoti skundą teismui. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. TA143-71/2011 pareiškėja iš esmės teigė, jog terminą apeliaciniam skundui
paduoti praleido dėl to, kad tik 2011 m. rugsėjo 5 d. gavo teismo sprendimo nuorašą,
išverstą į lenkų kalbą, iš kurio paaiškėjo teismo sprendimo apskundimo tvarka. Įvertinusi nurodytą termino praleidimo priežastį, teisėjų kolegija konstatavo, jog ši aplinkybė
objektyviai sutrukdė pareiškėjai laiku kreiptis į teismą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
kai pareiškėja, kuri gyvena Lenkijoje, nedalyvavusi paskelbiant teismo sprendimą, 2011
m. rugsėjo 5 d. gavo teismo sprendimo nuorašą, išverstą į jai suprantamą lenkų kalbą,
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jau buvo pasibaigęs terminas paduoti apeliacinį skundą (2011 m. rugsėjo 2 d.). Tik susipažinusi su išverstu teismo sprendimu pareiškėja aiškiai suprato jo apskundimo tvarką ir 2011 m. rugsėjo 7 d. nedelsdama išsiuntė paštu apeliacinį skundą. Be to, teismas
atsižvelgė į pareiškėjos siekį apskųsti teismo sprendimą, kai 2011 m. rugpjūčio 29 d.
gavo lietuvių kalba surašyto teismo sprendimo nuorašą ir 2011 m. rugpjūčio 31 d. išsiuntė paštu skundą lenkų kalba (2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. TA143-71/2011, taip pat žr. 2011 m. vasario 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
TA143-20/2011).
66. Nutartis atsisakyti priimti asmens, praleidusio įstatyme nustatytą terminą skundui paduoti, skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai paduoti skundą, kartu teismui pateikiant motyvuotą ir įrodymais
pagrįstą prašymą atnaujinti praleistą apskundimo terminą (pvz., 2012 m. gegužės 7 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-293/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad ABTĮ nenustato naikinamojo termino,
kuriam pasibaigus praleistas terminas negalėtų būti atnaujintas. Toks naikinamasis terminas, kuriam pasibaigus prašymas dėl praleisto termino atnaujinimo negalėtų būti
patenkintas, nėra nustatytas ir ABTĮ bendrosiose nuostatose, reglamentuojančiose procesinius terminus (65–67 str.). Įstatyme nesant nustatyto naikinamojo termino, kuriam
pasibaigus praleistas terminas negalėtų būti atnaujintas, asmenys gali kreiptis į teismą
su analogiškais reikalavimais daug kartų, tačiau teismas, nagrinėdamas termino atnaujinimo klausimą, turi termino atnaujinimo teisės normas taikyti tokiu būdu, kad nebūtų
paneigtas proceso ekonomiškumo principas bei teisinių santykių apibrėžtumas ir stabilumas (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-90/2012).
II.11. Žyminis mokestis ir jo dydis
(ABTĮ 38–42 str.)

67. Finansinio pobūdžio apribojimai, tokie kaip reikalavimas kreipiantis į teismą
sumokėti žyminį mokestį, teisės kreiptis į teismą nepaneigia. Europos Žmogaus Teisių
Teismas tai jau turėjo galimybę patikrinti ir neatmetė galimybės, kad tikslas tinkamai
vykdyti teisingumą gali pateisinti finansinio pobūdžio apribojimus, taikomus suinteresuotam asmeniui kreipiantis į teismą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2001 m. birželio
19 d. sprendimo byloje Kreuz prieš Lenkiją 51, 54 par., Recueil des arrêts et décisions
2001-VI; 1995 m. liepos 13 d. sprendimo Tolstoy-Miloslavsky prieš Jungtinę Karalystę,
Serija A Nr. 316 B, 80‒81 par., 61 par. ir kt.). Remiantis EŽTT praktika, reikalavimas mokėti teismams mokesčius, susijusius su prašymais, kuriuos šie teismai nagrinės, negali
būti pripažįstamas kaip teisės kreiptis į teismą ribojimas, savaime prieštaraujantis EŽTK
6 straipsnio 1 daliai, tačiau su sąlyga, kad bus laikomasi teisingos pusiausvyros tarp,
viena vertus, valstybės intereso rinkti proceso mokesčius prašymams nagrinėti ir, kita
vertus, suinteresuoto asmens intereso apginti savo reikalavimus teismuose (atitinkamai,
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2001 m. birželio 19 d. sprendimo Kreuz prieš Lenkiją
60 ir 66 p.). Minėto pobūdžio ribojimai nustatyti ir Lietuvos įstatymų leidėjo. ABTĮ 38
straipsnis numato, jog išskyrus įstatymo numatytus atvejus, skundai (prašymai) administraciniuose teismuose priimami ir nagrinėjami tik po to, kai sumokamas įstatymo
nustatytas žyminis mokestis. Taigi žyminio mokesčio sumokėjimas ir duomenų apie
tai pateikimas teismui paprastai yra viena iš visumos teisinių prielaidų, būtinų priimti
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pareiškėjo skundą nagrinėjimui (2011 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS822-698/2011).
68. Duomenys apie sumokėtą žyminį mokestį teismui pateikiami kaip skundo priedas. ABTĮ 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog prie skundo (prašymo) turi būti pridedamas žyminio mokesčio kvitas arba motyvuotas prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio.
Įstatymo 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kartu su apeliaciniu skundu privalomai
turi būti pateikti duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis.
69. Administracinėse bylose už kiekvieną skundą (prašymą), nepaisant to, kiek jame
keliama reikalavimų, mokamas 100 litų žyminis mokestis, išskyrus išimtis, nurodytas
ABTĮ 40 ir 41 straipsniuose (ABTĮ 39 str. 1 d.). Už apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo mokamas 50 litų žyminis mokestis (ABTĮ 39 str. 2 d.). Pažymėtina, kad žyminis
mokestis administracinėse bylose nėra indeksuojamas (2009 m. gegužės 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A261-599/2009).
70. Kai pareiškėjas skunde kelia keletą reikalavimų, kurių vienas žyminiu mokesčiu
neapmokestinamas, žyminis mokestis mokamas už reikalavimą, kuris nepatenka į ABTĮ
40 straipsnyje numatytų žyminiu mokesčiu neapmokestinamų skundų (prašymų) sąrašą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS822-698/2011 pareiškėjas kėlė du pagrindinius reikalavimus: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti viešojo administravimo subjekto
priimtą administracinį sprendimą, bei 2) priteisti turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų, atlyginimą. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 11 punktu, antras iš nurodytų pareiškėjo reikalavimų priskirtinas žyminiu mokesčiu
neapmokestinamų skundų kategorijai. Tačiau už pirmojo reikalavimo (dėl administracinio sprendimo panaikinimo) pateikimą teisminiam nagrinėjimui turi būti sumokėtas
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytas žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai,
konstatuota, kad pareiškėjo skundas yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu (2011 m.
gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-698/2011). Pažymėtina, kad tokia praktika formuojama ir kitose Vyriausiojo administracinio teismo bylose (pvz., 2010
m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-559/2010).
71. Žyminis mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą. Šis mokestis sumokamos per
kredito įstaigą arba kitą mokėjimo paslaugų teikėją (Mokesčių administravimo įstatymo 83 str. 1 d.). Kitokio žyminio mokesčio sumokėjimo būdo teisės aktai nenumato. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS525-524/2009 pareiškėjas atsisakė mokėti žyminį
mokestį kredito įstaigoje. Pareiškėjas pateikė akcinės bendrovės Lietuvos paštas 100 Lt
pašto perlaidą, adresuotą teisėjui, patvirtinantį kvitą ir prašė jį laikyti žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančiu dokumentu. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos nagrinėjimo metu galiojančių Mokesčių administravimo įstatymo, Mokėjimų įstatymo aktualias
nuostatas, konstatavo, jog pareiškėjo pasirinkto žyminio mokesčio sumokėjimo būdo
galiojantys teisės aktai nenumato. Todėl pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad
pareiškėjas nepašalino teismo nutartimis nurodytų skundo trūkumų, teisėjų kolegijos
vertinimu, pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio
mokesčio ir nutarė skundą laikyti nepaduotu (2009 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-524/2009).
Pastebėtina, kad žyminio mokesčio mokėjimo klausimams spręsti nėra taikomas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl vals681
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tybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo (Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo)“. Šio nutarimo nuostatų taikymo klausimas
buvo sprendžiamas administracinėje byloje Nr. AS502-276/2008. Pareiškėjas nesutiko
su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atsisakyta priimti jo skundą dėl to,
jog žyminis mokestis buvo sumokėtas ne į teismo buvimo vietos valstybinės mokesčių
inspekcijos padalinį. Pareiškėjas, prieš kreipdamasis į Šiaulių apygardos administracinį
teismą, 100 Lt žyminį mokestį sumokėjo į Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą grindė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1458 nuostatomis, pagal kurias valstybės rinkliava sumokama grynais pinigais arba mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus sąskaitą pagal institucijos,
teikiančios paslaugas, buvimo vietą. LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog valstybės rinkliava yra
privaloma įmoka už valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų (toliau – ir institucijos), išskyrus teismus, teikiamas paslaugas. Vyriausybės
nutarime Nr. 1458 (2007 m. gruodžio 27 d. redakcija) įtvirtinta, jog šis nutarimas buvo
priimtas vadovaujantis Rinkliavų įstatymu. Atsižvelgusi į šias nuostatas, teisėjų kolegija
nusprendė, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas nepagrįstai vadovavosi minėto nutarimo nuostata dėl žyminio mokesčio sumokėjimo į teismo buvimo vietos valstybinės mokesčių inspekcijos padalinio sąskaitą, kadangi, atsižvelgus į Rinkliavų įstatymo
2 straipsnio nuostatas, akivaizdu, jog Vyriausybės nutarimas Nr. 1458 nėra taikomas
žyminio mokesčio sumokėjimo ir panašiems klausimams reguliuoti (2008 m. gegužės 8
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-276/2008).
72. Pareiškėjui žyminio mokesčio nesumokėjus, nutartimi nustatomas terminas
trūkumams pašalinti, o per nustatytą terminą trūkumų nepašalinus, skundas laikomas
nepaduotu ir nutartimi grąžinamas pareiškėjui (ABTĮ 24 str. 2 d., 37 str. 1 d.). Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas atskiruosius skundus, pateiktus dėl pirmosios
instancijos teismo sprendimų skundus laikyti nepaduotais, ne kartą yra pažymėjęs, kad
teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, inter alia prievolės sumokėti žyminį mokestį
įvykdymas arba prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo pateikimas, turi būti
realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos.
Todėl argumentai apie pareiškėjo turtinę padėtį, dėl kurios jis negali sumokėti žyminio
mokesčio, turi būti nurodomi per pirmosios instancijos teismo nustatytą terminą pateiktame prašyme atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Tokiu būdu šie argumentai,
pateikti apeliaciniam teismui kartu su atskiruoju skundu, paprastai laikomi nereikšmingi (2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-559/2010). Apeliacinės
instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą vertina pagal duomenis pareiškėjo pateiktus šiam – pirmosios instancijos teismui nutarties
priėmimo metu. Administracinėje byloje Nr. AS858-873/2011 teisėjų kolegija pabrėžė,
jog tai, kad pareiškėjas dokumentus, įrodančius savo finansinę padėtį, pateikė kartu su
atskiruoju skundu, neturi reikšmės sprendžiant pirmosios instancijos teismo priimtos
ir pareiškėjo skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, kadangi pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties priėmimo metu šių duomenų neturėjo.
Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad pareiškėjas visų pirmosios instancijos teismo nutartyje
nurodytų trūkumų per teismo nurodytą laikotarpį nepašalino, nusprendė, jog pagrįstai
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pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą ir patikslintus skundus laikė nepaduotais (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-873/2011). Kita
vertus, apeliacinėje instancijoje nustačius, kad žyminis mokestis iki pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatyto termino yra sumokėtas, tačiau šiam teismui nepateiktas
žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, pripažintina, kad skundo
trūkumas (nesumokėtas žyminis mokestis) faktiškai yra pašalintas (2010 m. kovo 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-122/2010).
II.11.1. Žyminio mokesčio mokėjimo išimtys
73. Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalis nereikalauja iš valstybių
narių užtikrinti nemokamą teisę kreiptis į teismą (2001 m. birželio 19 d. sprendimo byloje Kreuz prieš Lenkiją 51 par., Recueil des arrêts et décisions 2001-VI; 1979 m. spalio 9
d. sprendimo byloje Airey prieš Airiją 25‒26 par., Serija A (1979). Vis dėlto pagal EŽTT
praktiką reikalaujama, kad nustatyta teismo mokesčių sistema būtų pakankamai lanksti,
pvz., įstatymuose turi būti numatyta galimybė atleisti suinteresuotą asmenį nuo žyminio
mokesčio sumokėjimo arba jį sumažinti (žr., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m.
gruodžio 9 d. sprendimo byloje Urbanek prieš Austriją 62 p., pareiškimo Nr. 35123/05).
Lietuvos įstatymų leidėjas yra numatęs dvi žyminio mokesčio mokėjimo išimtis. Pirma,
ABTĮ 40 straipsnyje numatytai skundai (prašymai), kurie žyminiu mokesčiu apskritai
nėra apmokestinami. Antra, ABTĮ 41 straipsnis kalba apie žyminiu mokesčiu apmokestinamus skundus ir prašymus, tačiau numato, kad tam tikrais atvejais suinteresuoti
asmenys gali būti atleidžiami nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.
II.11.1.1. Neapmokestinami skundai (prašymai)
(ABTĮ 40 str.)

74. Vyriausiasis administracinis teismas, gavęs skundą dėl žyminio mokesčio mokėjimo, visų pirma įvertina, ar pateiktas skundas nepatenka į skundų, kurie žyminiu
mokesčiu neapmokestinami, kategoriją, numatytą ABTĮ 40 straipsnyje. Pastebėtina, kad
neapmokestinamų žyminiu mokesčiu skundų klausimas administracinėse bylose yra
sprendžiamas remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsniu, o ne CPK
83 straipsniu, reglamentuojančiu atleidimą nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi
išlaidų mokėjimo civilinėse bylose (2008 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-335/2008). Iš apžvelgiamo laikotarpio Vyriausiojo administracinio teismo
praktikos matyti, kad daugiausia neaiškumų pareiškėjams kyla dėl skundų, susijusių su
viešojo administravimo subjektų neveikimu (ABTĮ 40 str. 1 d. 1. p.) bei administracinių
nuobaudų paskyrimu (ABTĮ 40 str. 1 d. 10 p.), apmokestinimo klausimų.
74.1. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 1 punktą, žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai (prašymai) dėl viešojo administravimo subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus. Viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus
yra suprantamas toks šiojo neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima
sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą
terminą (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-84/2012). Pastebėtina, kad nepalankių sprendimų ginčijamas nelaikytinas ginču dėl vilkinimo atlikti
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veiksmus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS143-335/2008 pareiškėjas iš esmės
skundė atsakovo aktus, kuriais nepatenkintas jo prašymas pateikti duomenis ir skundo
kopiją, t. y. priimtas pareiškėjui nepalankus sprendimas. Teisėjų kolegija konstatavo, kad
tai negali būti laikoma vilkinimu atlikti veiksmus. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas skundė viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus, o toks skundas pagal
ABTĮ 40 straipsnį nepriskirtas neapmokestinamų skundų kategorijai (2008 m. birželio 3
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-335/2008).
74.2. Žyminiu mokesčiu taip pat neapmokestinami mokesčių administratorių bei jų
pareigūnų kreipimaisi dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą išieškojimo, taip pat jų kreipimaisi dėl mokestinių ginčų; pareigūnų kreipimaisi dėl rinkliavų išieškojimo (ABTĮ 40
str. 1 d. 5 p.). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-124/2012 konstatuota, kad pareiškėjas, atliekas tvarkanti bendrovė, kuri kreipėsi į teismą dėl nesumokėtos rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo, turi teisę į sumokėto žyminio
mokesčio susigrąžinimą. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas, kaip rinkliavą administruojantis subjektas, kreipdamasis į administracinį teismą dėl rinkliavos išieškojimo,
žyminio mokesčio mokėti neturi (2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-124/2012).
74.3. Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punktu, žyminiu mokesčiu neapmokestinami ir skundai (prašymai) dėl administracinių nuobaudų paskyrimo (nepaskyrimo). Administracinėje byloje Nr. AS438-89/2008 teisėjų kolegija išaiškino, kad ši
nuostata nėra taikoma skundams dėl ekonominių sankcijų, kurių skyrimą reguliuoja
specialieji įstatymai. Teisėjų kolegija konstatavo, kad ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis taikoma administracinėms nuobaudoms, kurios yra skiriamos ATPK nustatyta tvarka (taikant ATPK įtvirtintas teisės normas). Tuo tarpu skundai dėl ekonominių sankcijų, kurių
skyrimą reguliuoja specialieji įstatymai, o ne ATPK, žyminiu mokesčiu apmokestinami
(2008 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-89/2008).
ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punktas netaikomas ir nuobaudoms, skiriamoms
atliekantiems laisvės atėmimo bausmę nuteistiesiems. Administracinėje byloje Nr. AS3922/2008 teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas skundė ne administracinę nuobaudą, o drausmės nuobaudą, kuri jam, kaip nuteistajam, buvo paskirta Pravieniškių 3-iųjų
pataisos namų administracijos už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą, o
ne už administracinį teisės pažeidimą. Todėl šis pareiškėjo skundas nepriskirtinas skundams, kurie pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punktą neapmokestinami žyminiu
mokesčiu (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS39-22/2008).
II.11.1.2. Atleidimas nuo žyminio mokesčio
(ABTĮ 41 str.)

75. Atleidimo nuo žyminio mokesčio institutas išimtinai siejamas tik su sunkia fizinio asmens finansine padėtimi. ABTĮ 41 straipsnyje nustatyta, jog administracinis teismas, atsižvelgdamas į turtinę fizinio asmens ar fizinių asmenų grupės padėtį, gali visiškai ar iš dalies atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Nustačius, kad pareiškėjas
gauna pastovias pajamas, nėra pagrindo atleisti jį nuo žyminio mokesčio (2011 m. kovo
18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-115/2011).
76. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, jog pareiga įrodyti
sunkią finansinę padėtį tenka pareiškėjui (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį admi684
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nistracinėje byloje Nr. AS858-873/2011). Pagal ABTĮ 41 straipsnį, prašymas atleisti fizinį
asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas ir pagrįstas atitinkamais
įrodymais. Sunki finansinė padėtis gali būti įrodinėjama įvairiais duomenimis. Asmens
sunkią turtinę padėtį gali įrodyti duomenys iš registrų, kuriuose registruojamas asmens
turimas turtas Lietuvos Respublikoje, pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens
pinigines lėšas, pajamų ir turto deklaracijos už atitinkamą laikotarpį (2008 m. liepos 9
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-393/2008), duomenys apie draudžiamąsias
pajamas, gauti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2010 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143148/2010), duomenys apie turimas pajamas, gauti iš bausmių vykdymo institucijų (2011
m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA63-28/2011) ir kita.
77. Pareiškėjui pateikus prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tačiau
nepateikus prašymą pagrindžiančių duomenų, t. y. prašymui dėl atleidimo nuo žyminio
mokesčio esant nepagrįstam, teismas turėtų pasiūlyti pareiškėjui sumokėti žyminį mokestį ir nustatyti terminą šiam reikalavimui įvykdyti. Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais,
kai prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio pateikiamas per teismo anksčiau nustatytą
terminą skundo trūkumams pašalinti – žyminiam mokesčiui sumokėti (2010 m. vasario
19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-102/2010).
78. Sprendžiant dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo, be kitų aplinkybių,
atsižvelgiama į pareiškėjo teisinės padėties ypatumus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS39-22/2008 teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad
atsižvelgus į pareiškėjo sąskaitoje turimas pinigines lėšas (per paskutinius šešis mėnesius pareiškėjas gavo 623,40 Lt pajamų), taip pat į tai, kad pareiškėjas, kaip laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis, yra išlaikomas valstybės, pareiškėjas gali būti atleistas
nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS39-22/2008).
79. Pastebėtina, kad vertinant turtinę fizinio asmens ar fizinių asmenų grupės padėtį tiesiogiai nėra taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27
d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti
nustatymo“ nuostatos. Kaip pažymėjo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS3922/2008, pareiškėjui skundžiant nutartį dėl įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį,
sprendžiamas ne teisinės pagalbos suteikimo klausimas, o atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal ABTĮ klausimas (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS39-22/2008).
80. Specialieji įstatymai gali numatyti ir kitus atvejus, kada pareiškėjas yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje
numatyta, kad bylose dėl šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytų institucijų sprendimų
dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo šalys atleidžiamos nuo žyminio mokesčio. Šiame kontekste pažymėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas
ne kartą yra konstatavęs, jog ši nuostata nėra taikomas prašymams dėl termino prašymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teises bei giminystės
ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų pateikimui atnaujinimo (žr., pvz., 2010 m.
lapkričio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1473/2010). Pagal Vyriausiojo
administracinio teismo praktiką, prašymas atnaujinti terminą prašymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku
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patvirtinančių dokumentų pateikimui nėra priskirtas prie prašymų, kurie neapmokestinami žyminiu mokesčiu. Teikiant prašymą dėl termino atnaujinimo, nuosavybės teisių
atkūrimo procesas nėra dar prasidėjęs, todėl sprendimas nėra priimtas ir pareiškėjas
pagal šį įstatymą negali būti atleistas nuo žyminio mokesčio (2010 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-317/2010).
81. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą,
nagrinėjant administracines bylas, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio.
Vyriausiasis administracinis teismas laikosi praktikos, jog skundo negalima laikyti
neapmokestinamu žyminiu mokesčiu, jei asmeniui yra suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba kitoje, o ne nagrinėjamoje administracinėje byloje (2011
m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-86/2011). Tačiau ši aplinkybė – 100 procentų apmokamos antrinės teisinė pagalbos suteikimas kitoje administracinėje byloje – sudaro pagrindą atleisti asmenį (pagal jo prašymą) nuo žyminio
mokesčio sumokėjimo (žr., pvz., 2009 m. gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje
AS556-724/2009). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS62-228/2011 teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjai suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba,
įskaitant ir žyminio mokesčio apmokėjimą. Taigi sprendimas suteikti antrinę teisinę
pagalbą pareiškėjai (nors ir kitoje byloje) buvo priimtas. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus pareiškėjos materialinę padėtį pastaruoju metu (atsižvelgta į jos turto ir pajamų lygį pagal metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją). Teisėjų kolegija konstatavo,
kad nors pirmosios instancijos teismui priimant nutartį pašalinti skundo trūkumus ir
nebuvo žinoma aplinkybė apie antrinės teisinės pagalbos suteikimą, pagrindas atleisti
pareiškėją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo buvo. Atsižvelgus į tai, skundo priėmimo
klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2011 m. kovo 18
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-228/2011).
Tačiau jei pareiškėjui valstybės garantuojama teisinė pagalba dar nėra teikiama ir
jis ginčija valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atsisakymą teikti pagalbą,
toks skundas žyminiu mokesčiu yra apmokestinamas (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-873/2011).
Pažymėtina, kad remiantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies nuostata, asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, jeigu nustatoma, kad jis turi teisę gauti valstybės garantuojamą pagalbą skundo
padavimo metu. Vadinasi, jei skundo pateikimo metu valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos teikimas yra pasibaigęs, aptariama žyminio mokesčio išimtis yra netaikytina
(2010 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-45/2010).
82. Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatymas galimybės
skųsti nutartį, kuriuo netenkinamas arba tenkinamas iš dalies prašymas atleisti nuo
žyminio mokesčio, nenumato. Šiuo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. AS822759/2011. Pareiškėjas iš esmės ginčijo nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas nuo
žyminio mokesčio mokėjimo atleido jį tik iš dalies. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ABTĮ
149 straipsnio 1 dalis numato, jog pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui (1) šio įstatymo
nustatytais atvejais arba (2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
Įvertinusi šias nuostatas, teisėjų kolegija konstatavo, kad šiuo atveju įstatymas nenumato
galimybės skųsti nutartį, kuria išspręstas atleidimo nuo žyminio mokesčio klausimas
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(2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-759/2011).
83. Pareiškėjo atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo klausimas sprendžiamas kartu su nutarties, kuria pareiškėjo skundas nepriimamas ir grąžinimas pareiškėjui,
pagrįstumo ir teisėtumo vertinimu. Administracinėje byloje Nr. AS143-111/2010 teisėjų
kolegija, be kita ko, pažymėjo, kad teismo nutartis, priimta išsprendus prašymą atleisti
nuo žyminio mokesčio mokėjimo, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, nes tai nėra
galutinis pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas dėl žyminio mokesčio.
Nepatenkinęs (ar iš dalies patenkinęs) prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teismas nustato terminą pašalinti šį skundo trūkumą (ABTĮ 37 str. 1 d.). Galutinai dėl tokio skundo trūkumo pirmosios instancijos teismas pasisako priimdamas kitą
nutartį, kurioje įvertina, ar pareiškėjas pašalino šį skundo trūkumą (ABTĮ 37 str. 1 d.).
Jeigu šia nutartimi pareiškėjo skundas nepriimamas ir grąžinamas pareiškėjui, jis pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas gali apskųsti nutartį apeliacinės instancijos
teismui ir ginčyti pirmosios instancijos teismo poziciją dėl žyminio mokesčio. Tokiu
atveju apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas minėtos teismo nutarties teisėtumą
ir pagrįstumą, kartu įvertintų ir anksčiau išnagrinėtą pareiškėjo atleidimo nuo žyminio
mokesčio mokėjimo klausimą (2010 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS143-111/2010).
II.11.2. Piktnaudžiavimas teisminės gynybos teise
(ABTĮ 40 str. 4 d.)

84. Įstatymas numato galimybę asmenį, kuris sąžiningai siekia apginti savo teises
bei išspręsti ginčą ir kurio turtinė padėtis yra sunki, atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (ABTĮ 41 str.). Kartu įstatymas numato ir galimybę iš asmens, kuris pernelyg
dažnai kreipiasi į teismą ir kurio kreipimaisi tokiu būdu iš esmės tampa vien tik formaliu bylinėjimusi, kai nebesiekiama sąžiningai apginti savo teises, o vien tik formaliai naudojamasi teisminės gynybos teise, pareikalauti sumokėti žyminį mokestį. Pagal
ABTĮ 40 straipsnio 4 dalį, teismas turi teisę pareikalauti iš asmenų, kurie piktnaudžiauja
teisminės gynybos teise (t. y. kreipiasi į teismą be rimto pagrindo arba dažniau kaip
vieną kartą per mėnesį), sumokėti žyminį mokestį. Aiškindama šią nuostatą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS822-759/2011
pabrėžė, kad įstatymai garantuoja asmenims teisę kreiptis teisminės gynybos, tačiau
šia teise turi būti naudojamasi sąžiningai ir ja neturi būti piktnaudžiaujama (2011 m.
gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-759/2011). Teismų sistema yra
skirta realiai apginti asmenų pažeidžiamas teises, išspręsti tarp asmenų kylančius ginčus ir ja neturi būti naudojamasi nepagrįstam ir vien formaliam bylinėjimuisi (2011 m.
lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-861/2011; 2010 m. vasario 19 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-85/2010).
85. Reikia pažymėti, kad vien tik intensyvus (kiekybiniu aspektu) asmens bylinėjimasis teismuose savaime nereiškia piktnaudžiavimo teisminės gynybos teise. Administracinėje byloje Nr. AS403-536/2006 pareiškėja ginčijo pirmosios instancijos sprendimą,
kuriuo nuspręsta laikyti jos skundą nepaduotu dėl žyminio mokesčio nesumokėjimo.
Pirmosios instancijos teismo teigimu, yra pagrindo manyti, kad pareiškėja piktnaudžiauja teisminės gynybos teise, nes remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos
duomenimis, ji į administracinį teismą kreipėsi septynis kartus. Šiomis aplinkybėmis
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LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad vien tik skundo pateikimas teismui pats savaime
neįrodo, kad asmuo piktnaudžiauja teisminės gynybos teise. Priešingu atveju asmuo galėtų patirti neigiamų procesinių pasekmių net ir tuo atveju, kai jis pagrįstai kreiptųsi dėl
teisminės gynybos. Tačiau tai nebūtų teisinga, sąžininga ir protinga, neatitiktų teisės į
teisminę gynybą paskirties ir tikslų. Todėl vien tik statistiniai duomenys iš Lietuvos teismų informacinės sistemos nepatvirtina pareiškėjos piktnaudžiavimo administraciniu
procesu (2006 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-536/2006).
II.11.3. Žyminio mokesčio grąžinimas
(ABTĮ 42 str.)

86. Žyminio mokesčio grąžinimo klausimus reguliuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas sąrašas atvejų, kai sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, yra baigtinis (2011 m. gruodžio 9 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-698/2011). Žyminis mokestis grąžinamas: 1)
kai sumokėta daugiau mokesčio, negu reikia pagal įstatymą; 2) kai pareiškėjas skundą
(prašymą) atsiima; 3) kai atsisakoma priimti skundą (prašymą) ar pareiškimą arba jie
grąžinami pareiškėjui; 4) bylą nutraukus, kai ji nenagrinėtina teisme arba kai pareiškėjas
nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne per teismą
tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti; 5) skundą (prašymą) palikus nenagrinėtą,
kai pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima šia tvarka pasinaudoti; 6) skundą (prašymą)
palikus nenagrinėtą, kai skundą (prašymą) pateikė neveiksnus asmuo arba neįgaliotas
vesti bylą asmuo; 7) kai atsisakoma priimti teismui paduotą apeliacinį skundą.
87. Pastebėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog bylų sujungimas savaime nereiškia, kad turėjo būti sumokėtas vienas žyminis
mokestis. Administracinėje byloje Nr. AS502-129/2008 teisėjų kolegija pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad pagal pareiškėjo skundus buvo pradėtos 5 administracinės bylos, negalima laikyti, jog vėlesni jo skundai buvo skirti tik pirminio skundo patikslinimui, kadangi skyrėsi šių skundų pagrindas ir dalykas. Tas faktas, jog šios bylos kaip giminingos
buvo sujungtos į vieną, savaime nereiškia, jog buvo paduotas vienas pirminis skundas
ir keturi jį patikslinantys skundai, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjo teiginys,
jog jis turėjo sumokėti žyminį mokestį tik už vieną skundą, yra nepagrįstas. Pareiškėjas
į Kauno apygardos administracinį teismą kreipėsi su 5 savarankiškais skundais, kurių
kiekvienas turėjo būti apmokestinamas žyminiu mokesčiu. Vadinasi, žyminio mokesčio
permokos šiuo atveju nebuvo ir pareiškėjas nepagrįstai reikalauja jam grąžinti 400 Lt
tariamai permokėto žyminio mokesčio (2008 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS502-129/2008).
88. Tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo (prašymo) po to, kai skundo (prašymo) priėmimo klausimas jau išspręstas, jis neturi teisės prašyti grąžinti sumokėtą žyminį mokestį. Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sumokėtas žyminis
mokestis yra grąžinamas, kai pareiškėjas skundą (prašymą) atsiima, t. y. tais atvejais, kai
skundas (prašymas) yra atsiimamas iki jo priėmimo (ABTĮ 52 str.). ABTĮ 42 straipsnio
1 dalyje žyminio mokesčio grąžinimas pareiškėjui atsisakius skundo ir bylą nutraukus
vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 3 punktu nėra reglamentuotas, tad pagrindo vadovaujantis ABTĮ 42 straipsniu grąžinti pareiškėjui sumokėtą žyminį mokestį nėra (2011
688

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-380/2011).
89. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagrindu grąžinti visą
ar dalį sumokėto žyminio mokesčio ABTĮ 42 straipsnio prasme nelaikomas ir pareiškėjo prašymas nutraukti bylą (2008 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS502-129/2008).
90. Sumokėto žyminio mokesčio permoka gali būti grąžinama pareiškėjo įgaliotam
asmeniui, kuris sumokėjo daugiau mokesčio, negu reikia pagal įstatymą (2012 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-297/2012).
II.12. Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas
(ABTĮ 37 str. 1 d.)

91. Būdamas nešališku, teismas pats savo iniciatyva negali šalinti pareiškėjo skunde esančių trūkumų (2009 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822427/2009). Atitinkamai, ABTĮ nustato procedūrą, kurios metu pareiškėjui sudaroma
galimybė pašalinti nustatytus skundo trūkumus. Remiantis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi,
terminas trūkumams pašalinti nustatomas, jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų. Atsižvelgus į šias nuostatas, LVAT praktikoje
išaiškinta, kad terminas trūkumams šalinti nenustatomas šiais atvejais:
91.1. Kai teismas nustato, kad pareiškėjas siekia inicijuoti ginčą, kurio administraciniai teismai apskritai nenagrinėja. Tokiu atveju teismas turi pareiškėjo skundo reikalavimą iš karto atsisakyti priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu – kaip
nenagrinėtiną teismų, o ne nustatyti terminą skundo trūkumams pašalinti. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS492-101/2012 teisėjų kolegija pažymėjo, kad administraciniai teismai apskritai nenagrinėja bylų dėl pareigūnų pašalinimo iš užimamų pareigų apkaltos tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė terminą
skundo trūkumams pašalinti (2012 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS492-101/2012). Nors teismas turi išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir
pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti
šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises (ABTĮ 10 str.), tačiau tokiu atveju, kai
skundas akivaizdžiai nenagrinėtinas teismų, teismas privalo atsisakyti priimti skundą,
ir nėra pagrindo teigti, jog teismas netinkamai įgyvendino ABTĮ 10 straipsnyje nustatytas pareigas. Pabrėžtina, jog nagrinėjant bylas, be kita ko, turi būti užtikrinamas ir
proceso operatyvumas bei ekonomiškumas, todėl tuo atveju, kai konkretus pareiškėjo
aiškiai suformuluotas skundo reikalavimas negali būti priimtas, o tokia aplinkybė nepasikeistų ir tuo atveju, jeigu toks reikalavimas būtų patikslintas, nėra pagrindo vertinti,
kad teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, šioje dalyje turi nustatyti terminą
skundo trūkumams pašalinti (2012 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS525-120/2012). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS525-120/2012 teisėjų kolegija
konstatavo, kad termino skundo trūkumams pašalinti dalyje dėl reikalavimo įpareigoti
valstybę skirti lėšų nustatymas būtų buvęs teisiškai beprasmis, nes toks reikalavimas
administracinių teismų nenagrinėtinas, todėl pareiškėjo argumentai dėl termino trūkumams pašalinti nustatymo atmestini kaip nepagrįsti. Konstatuota, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti nurodytą pareiškėjo skundo dalį (2012
m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-120/2012).
92. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą konstatavęs,
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kad jei teismas, sprendžiantis skundo priėmimo klausimus, įstatymo numatytais atvejais
termino skundo trūkumams pašalinti nenustato, yra pagrindas manyti, kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręstas skundo priėmimo klausimas (ABTĮ 142 str. 1 d., 148 str.).
Teismui nenustačius termino trūkumam pašalinti, apeliacinis teismas priima sprendimą panaikinti priimtą teismo nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 142 str. 1 d., 148 str.). (2010 m. spalio 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-580/2010).
93. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki
aplinkybė, kadangi teismas, nurodydamas pateikto skundo trūkumus, suteikia asmeniui
galimybę per nustatytą terminą pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-87/2012).
Kitaip tariant, skundo trūkumų šalinimo institutas nėra savitikslis, jis yra inter alia skirtas suteikti galimybę pareiškėjui pataisyti skundą vietoje to, kad skundas būtų iš karto
nepriimtas, kas yra naudinga pačiam pareiškėjui (2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-599/2011).
94. Trūkumų šalinimo klausimu priimama teismo nutartis (ABTĮ 37 str. 1 d.). Šiuo
aspektu paminėtina administracinė byla Nr. AS438-34/2010. Teisėjų kolegija nustatė, kad
nurodymas pašalinti paduoto patikslinto skundo trūkumus buvo išdėstytas teismo posėdžio protokole, tačiau jame net nebuvo pažymėta, kokius konkrečius skundo trūkumus privalo pašalinti pareiškėja. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog dėl
šios priežasties pareiškėja negalėjo tinkamai įgyvendinti savo procesinių teisių ir laiku
pašalinti patikslinto skundo trūkumus. Pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinta, perduodant šiam teismui iš naujo nagrinėti pareiškėjos patikslinto skundo priėmimo
klausimą (2010 m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-34/2010).
95. Teismo nutartis, kuria konstatuojami skundo trūkumai ir nustatomas terminas
jiems pašalinti, taip pat ir teismo nutartis, kuria konstatuojama, kad nurodyti trūkumai
nebuvo pašalinti, turi būti aiškios, t. y. teismas turi nurodyti, kokių reikalavimų neatitinka skundas bei kodėl ir kaip šie trūkumai trukdo priimti skundą ir pradėti administracinės bylos teiseną, taip pat paaiškinti pareiškėjui, kaip šiuos trūkumus pašalinti, kad
pareiškėjas galėtų tinkamai įgyvendinti savo teisę į gynybą (žr., pvz., 2012 m. vasario
3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-101/2012; 2012 m. sausio 13 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS492-46/2012). Teismo bendro pobūdžio nurodymas, kad
pareiškėjo skundas neatitinka ABTĮ įtvirtintų reikalavimų, nedetalizuojant trūkumų ir
nenurodant, ką konkrečiai pareiškėjas turėtų padaryti, kokius papildomus įrodymus pateikti, neatitinka teismo nutarčiai, kuria konstatuojami skundo trūkumai ir nustatomas
terminas jiems pašalinti, keliamų turinio reikalavimų, išaiškintų Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520174/2012). Kaip reikalavimo aiškiai formuluoti pareiškėjui šalintiną skundo trūkumą
nesilaikymo pavyzdys, gali būti apžvelgiama administracinė byla Nr. AS143-242/2011.
Pirmosios instancijos teismas nutartyje dėl trūkumų šalinimo nustatė, kad pareiškėjas iš
esmės skundo reikalavimus siejo su atsakovo Vilniaus 2-ųjų pataisos namų direktoriaus
2008 m. sausio 11 d. įsakymu, tačiau galiausiai teismas paprašė pateikti Vilniaus 2-ųjų
pataisos namų direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimą. Pareiškėjas tiek skunde, tiek
patikslintame skunde pažymėjo, kad teismo prašomo nutarimo pateikti negali ir nurodė tai pagrindžiančias aplinkybes. Atsižvelgusi į tai, apeliacinio teismo teisėjų kolegija
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konstatavo, kad pirmosios instancijos teismo netiksliai suformuluotas siūlymas pašalinti trūkumus nulėmė tai, kad pareiškėjas nurodyto trūkumo nepašalino, o pirmosios
instancijos teismas nepagrįstai nutarė pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu (2011 m.
balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS413-242/2011).
96. Nutartys, kuriomis nustatomi trūkumai, kurie turi būti pašalinti, siekiant tinkamai įgyvendinti teisę į teisminę gynybą, yra neskundžiamos. Kaip teisėjų kolegija
pažymėjo administracinėje byloje Nr. AS146-115/2011, pareiškėjams pasekmes sukelia
nutartis, kuria skundas laikomas nepaduotu, kai trūkumai nustatytu terminu nėra pašalinami. Todėl teismo nutartys, kurios neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, tarp jų –
nutartys dėl skundo trūkumų šalinimo, yra neskundžiamos (2011 m. kovo 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146-115/2011).
97. Skundo trūkumai šalinami per nustatytą terminą. Terminą skundo trūkumams
pašalinti nustato teismas (ABTĮ 37 str. 1 d.).
97.1. Vadovaujantis ABTĮ 65 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti gali būti teismo pratęstas. Tokiais atvejais pagrindas
spręsti termino pratęsimo klausimą paprastai yra pareiškėjo prašymas, gautas iki pasibaigiant nustatytam terminui, kuriame nurodomos priežastys, trukdančios laiku įvykdyti teismo nurodymus. Išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą teismas priima nutartį (ABTĮ
105 str.) (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-394/2011). Pažymėtina, kad terminą trūkumams šalinti teismas pratęsti gali tik jei jis nėra pasibaigęs
(2010 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-486/2010).
97.2. Teismas pratęsia terminą skundą trūkumams pašalinti, kai nustato, jog buvo
svarbių priežasčių, dėl kurių pareiškėjui pritrūko laiko pateikti tinkamą skundą. Pavyzdžiui, svarbiomis priežastimis administracinių teismų praktikoje nepripažinti pareiškėjo paaiškinimai, jog skundo trūkumų pašalinimą apsunkino būtinybė rašyti skundus ir
kitus dokumentus kitose bylose bei kitoms institucijoms (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146-394/2011); kasmetinės atostogos (2009 m. rugsėjo 4
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-518/2009) ir kitos subjektyvaus pobūdžio
priežastys.
97.3. Teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą, jam per nustatytą terminą
nepašalinus skundo trūkumų, be kita ko, atsižvelgia, ar pareiškėjui nutartis dėl trūkumų
šalinimo buvo įteikta laiku. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS525-250/2010 teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas yra kalinamas bausmių vykdymo institucijoje, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, nusprendė, jog nėra pagrindo
abejoti pareiškėjo teiginiu, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjui
nurodytas terminas skundo trūkumams pašalinti, jam nebuvo laiku įteikta. Atsižvelgus į
tai, skundo priėmimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo
(2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-250/2010).
97.4. Teisės paduoti atskirojo skundo dėl atsisakymo pratęsti teismo paskirtą nepasibaigusį procesinį terminą ar termino pratęsimo skundo trūkumams šalinti įstatymas
nenumato, t. y. šiuo aspektu pirmosios instancijos teismo nutartis yra neskundžiama.
Teismas, spręsdamas dėl termino skundo trūkumams šalinti, naudojasi diskrecijos teise
(ABTĮ 65 str. 1 d.) (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS60287/2012).
98. Trūkumų šalinimo institutu skundo priėmimo klausimą nagrinėjantis teismas
turi teisę pasinaudoti tik tada, kai skundo turinio bei formos neatitikimai ABTĮ rei691

III. Informacinė dalis

kalavimams trukdo pradėti administracinės bylos teiseną (2012 m. kovo 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS520-174/2012). Aplinkybės, kurios gali būti išsiaiškinamos
rengiant bylą nagrinėjimui arba nagrinėjant bylą iš esmės nėra pagrindas priimti nutartį
trūkumams šalinti:
98.1. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad ABTĮ
23 straipsnyje nėra reikalavimo, kuris pareiškėją įpareigotų, teikiant skundą teismui, jį
pagrįsti konkrečiomis materialinės teisės normomis (pvz., 2012 m. vasario 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS520-170/2012).
98.2. Reikalavimas pateikti įrodymus, susijusius su skundo reikalavimo faktinėmis
aplinkybėmis administracinių teismų taip pat gali būti taikomas ribotai, kadangi pareiškėjo pateiktų įrodymų pakankamumo klausimas svarstytinas nagrinėjant bylą iš esmės
bei sprendžiant pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimą, o ne skundo priėmimo stadijoje (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-898/2011).
98.3. Neteisingas proceso šalių nurodymas nelaikytinas šalintinu trūkumu, kadangi
ABTĮ 37 straipsnio 4 dalis teismui suteikia teisę nustatyta tvarka patikslinti proceso šalis
(2011 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-231/2011). Teismas
negali grąžinti skundo (prašymo) pareiškėjui vien tuo pagrindu, kad pareiškėjas atsakovu įvardino netinkamą asmenį, jei skunde yra pakankamai aiškiai nurodytas skundžiamas aktas, veiksmas ar neveikimas ir nurodytas administravimo subjektas (2011
m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-563/2011). Administracinėje
byloje Nr. AS261-142/2009 apeliacinės instancijos taip pat sprendė dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria konstatuota, kad pareiškėjas neįvykdė teismo nurodytų
įpareigojimų, t. y. nepatikslino atsakovų, teisėtumo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ABTĮ
37 straipsnio 4 dalis numato, jeigu skunde (prašyme) pareiškėjas nenurodo atsakovo ar
trečiojo suinteresuoto asmens arba nurodo ne tą atsakovą ar trečiąjį suinteresuotą asmenį ar nurodo asmenis, su kurių teisėmis ar pareigomis ginčas nesusijęs, tačiau skunde
pakankamai aiškiai suformuluoja ginčo dalyką (nurodo skundžiamą aktą, veiksmą arba
atsisakymą ar vilkinimą atlikti veiksmus) ir administravimo subjektą, dėl kurio priimto
akto, veiksmo ar neveikimo paduodamas skundas, teismo pirmininkas ar teisėjas nutartimi gali pašalinti šiuos trūkumus. Tokiu atveju priimama nutartis priimti skundą (prašymą), kurioje nurodoma, kas įtraukiamas administracinės bylos proceso šalimi kaip
atsakovas (atsakovai) ar (ir (trečiaisiais) suinteresuotas asmuo (asmenys). Galutinai dėl
šalies pakeitimo tinkama teismas nusprendžia teismo posėdžio parengiamojoje dalyje.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimo iš Vilniaus valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos priteisti neturtinę ir turtinę žalą, trūkumus galėjo
pašalinti pats pirmosios instancijos teismas. Šis teismas, remdamasis ABTĮ 37 straipsnio
4 dalimi, galėjo pats nurodyti tinkamas proceso šalis (2009 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-142/2009).
98.4. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog reikalavimas nurodyti
trečiųjų suinteresuotų asmenų asmens kodus yra perteklinis ir nekliudo teismui spręsti
pareiškėjų pateikto skundo priėmimo klausimą (2008 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-348/2008)
98.5. Pareiškėjo skunde nurodytas ne tas teismas administracinių teismų praktikoje
laikytinas neesminiu neatitikimu ABTĮ reikalavimams (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-898/2011).
99. Dokumento, kurį pareiškėjas pateikia, siekdamas pašalinti teikiamo skundo
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(prašymo) trūkumus, forma vertinant skundo priimtinumą lemiamos reikšmės neturi.
Todėl sprendžiant, ar skundas atitinka ABTĮ nustatytus priimtinumo reikalavimus, iš
esmės yra nesvarbu, ar jis atitinka tam tikrus formalius reikalavimus, pvz., tai, kad dokumentas pavadintas paaiškinimu, o ne skundu. Aptarta situacija teismo buvo nagrinėjama
administracinėje byloje Nr. AS146-118/2010. Pareiškėjas iš esmės nesutiko su pirmosios
instancijos teismo išvada, kad jis nepašalino skundo trūkumų ir jo skundas laikytinas
nepaduotu (ABTĮ 37 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas minėtą išvadą pagrindė
vieninteliu argumentu. Šio teismo teigimu, paaiškinimai, pagal ABTĮ 2 straipsnio 20
punktą ir 23 straipsnio nuostatas, nėra skundas. LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad
šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į pareiškėjo
kreipimosi į teismą dokumento, pavadinto paaiškinimu, turinį ir jo priedus. Išvadą, kad
pareiškėjas nepašalino skundo trūkumų, pirmosios instancijos teismas padarė vien tik
pagal dokumento, kurį pareiškėjas pateikė teismui šalindamas teikto skundo trūkumus,
formalųjį pavadinimą. Teismas nesprendė iš esmės, ar pareiškėjas pašalino nutartyje
išvardytus skundo trūkumus. LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, iš pateikto teismui dokumento, pavadinto paaiškinimu, turinio matyti, kad jame yra esminiai elementai, kurie
pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 1−9 punktų ir 2 dalies reikalavimus keliami skundo
(prašymo) formai ir turiniui. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, kad
pirmosios instancijos teismo nutartis nepriimti nagrinėti pareiškėjo skundo buvo nepagrįsta (2010 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-118/2010).
100. Per teismo nustatytą terminą teismo nurodytų trūkumų nepašalinus skundas
laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui (ABTĮ 37 str.). Pastebėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse yra numatytos dvi atskiros teismo priimamų procesinių sprendimų rūšys: nutartis skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui bei atsisakymas priimti skundą. Jeigu per teismo
nustatytą terminą yra nepašalinami skundo trūkumai, skundas laikomas nepaduotu ir
grąžinamas pareiškėjui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.). Jeigu egzistuoja viena iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytų
kliūčių priimti skundą, tuomet skundą atsisakoma priimti (2012 m. sausio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-16/2012).
101. Teismas, spręsdamas, ar per nustatytą terminą trūkumai pašalinti, neturi teisės atsisakyti priimti skundą tuo pagrindu, kad nepašalinti kiti trūkumai, kurie nebuvo nurodyti nutartyje, kuria suinteresuotas asmuo įpareigojamas ištaisyti konkrečius
skundo trūkumus. Administracinėje byloje Nr. AS261-446/2007 teisėjų kolegija nustatė,
kad pirmosios instancijos teismo 2007 m. balandžio 26 d. nutartyje buvo nurodyta, jog
pareiškėjas pateiktame atskirajame skunde nenurodė skundžiamos nutarties, ginčijamų
klausimų, aplinkybių, kuriomis grindžia nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą, nesuformuluotas reikalavimas. Tačiau 2007 m. liepos 2 d. nutartimi teismas, nutaręs laikyti
pareiškėjo skundą nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui, nurodė, kad pareiškėjas nepašalino ne tik 2007 m. balandžio 26 d. nutartyje nurodytų atskirojo skundo trūkumų, bet ir
tokių trūkumų, kurie 2007 m. balandžio 26 d. nutartyje dėl trūkumų šalinimo nebuvo
nurodyti: tai, kad pareiškėjas nenurodė proceso dalyvių pavadinimų ir adresų, kad teismui pateikė atskirojo skundo kopiją, o ne originalą, ir kad pateikė tik vieną atskirojo
skundo egzempliorių. LVAT teisėjų kolegija pabrėžė, kad atsižvelgus į tai, jog pirmosios
instancijos teismas 2007 m. balandžio 26 d. nutartyje dėl trūkumų šalinimo nebuvo
nurodęs šių pareiškėjo atskirojo skundo trūkumų, pareiškėjas nebuvo informuotas, kad
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jo atskirajame skunde yra ir minėti trūkumai ir nežinojo, kad juos reikia ištaisyti. Todėl
teismas 2007 m. liepos 2 d. nutartimi nutaręs laikyti pareiškėjo skundą nepaduotu ir
grąžinti jį pareiškėjui, negalėjo remtis tais atskirojo skundo trūkumais, kurie nebuvo nurodyti 2007 m. balandžio 26 d. teismo nutartyje (2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-446/2007; 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS520-174/2012).
102. Nutartis, kuria skundas laikomas nepaduotu tuo pagrindu, kad pareiškėjas per
nustatytą terminą nepašalina ankstesne teismo nutartimi nurodytų skundo trūkumų,
neužkerta jam kelio pakartotinai kreiptis į teismą, t. y. nesuvaržo jam galimybės pasinaudoti ABTĮ 5 straipsnyje garantuojama teise į teisminę gynybą, idant būtų apgintos jo
pažeistos teisės ar įstatymu saugomi interesai, pateikiant skundą, atitinkantį administraciniam teismui paduodamo skundo formai bei turiniui įstatymo keliamus reikalavimus
(ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsniai) (žr., pvz., 2012 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS602-87/2012).

III. Bendrieji teismo proceso klausimai
III.1. Teismo sudėtis, nušalinimai
III.1.1. Administracinio teismo sudėtis
(ABTĮ 46 str.)

1. EŽTK 6 straipsnio 1 dalis be kita ko skelbia, jog kiekvienas asmuo turi teisę, kad
jo byla būtų nagrinėjama pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo.
Taigi, viena iš teisės į tinkamą teismo procesą prielaidų yra reikalavimas, kad bylą išnagrinėtų teisėtos sudėties teismas, kas apima tiek teismo sudarymo, teisėjų korpuso
formavimo, konkrečios teismo sudėties bei teisėjų nešališkumui keliamus reikalavimus,
todėl nustačius tokių reikalavimų pažeidimus, konstatuojama neteisėta teismo sudėtis,
kas yra laikoma absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu (ABTĮ 142 str. 2 d.
1 p.) ir vienu iš proceso atnaujinimo pagrindų (ABTĮ 153 str. 2 d. 9 p.).
2. Tiek EŽTK 6 straipsnio 1 dalis, tiek Teismų įstatymo 5 straipsnio 1 dalis,
12 straipsnio 1 dalis pirmiausia įtvirtina, kad bylą gali nagrinėti tik įstatymu įsteigtas
teismas. Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalis numato, jog administracinių, darbo, šeimos
ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai,
kas ir buvo 1999 m. sausio 14 d. Administracinių teismų įsteigimo įstatymu Nr. VIII1030 padaryta, t. y. įsteigti administraciniai teismai. Konstitucinis Teismas ne viename
savo nutarime yra išaiškinęs, kad teismai, kurie pagal Konstituciją vykdo teisminę valdžią Lietuvoje, yra priskirtini ne vienai, bet dviem arba daugiau teismų sistemų. Teismų
instancinė sistema yra įtvirtinta inter alia Konstitucijos 111 straipsnio 1 ir 2 dalyse, bet
ne tik šiose Konstitucijos nuostatose, Konstitucija suponuoja tai, kad instancinė sistema yra nustatyta ne tik bendrosios kompetencijos teismams, bet ir pagal Konstitucijos
111 straipsnio 2 dalį įsteigtiems specializuotiems teismams, kurių instancinė sistema,
palyginti su bendrosios kompetencijos teismų instancine sistema, gali turėti tam tikrų
ypatumų, o specializuotų teismų sistemų – administracinių teismų sistemoje – aukščiausiosios instancijos teismas – Vyriausiasis administracinis teismas (2006 m. sausio 16
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d. nutarimas, 2006 m. kovo 28 d. nutarimas ir kt.).
3. Abejonės dėl teismo sudėties teisėtumo gali būti keliamos tai grindžiant ir teisėjų
korpuso formavimo tvarkos pažeidimu. Pavyzdžiui, byloje pareiškėjas abejojo bylą nagrinėjusios Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegijos sudėties teisėtumu, nes du kolegijos nariai teisėjai L. Alechnavičius ir L. Baltrūnaitė, 2007 m. gruodžio
17 d. priėmę skundžiamą sprendimą, 2007 m. gruodžio 17 d. buvo paskirti Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjais. Apeliacinės instancijos teismas, pripažindamas, kad
pirmosios instancijos teismo sudėtis visgi buvo teisėta, konstatavo, kad 2007 m. gruodžio 17 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. gruodžio 4 d. dekretai
Nr. 1K-1187 ir Nr. 1K-1186 dėl šių teisėjų atleidimo iš Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų pareigų ir jų skyrimo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjais, kas
reiškia, kad šią kalendorinę dieną nurodyti teisėjai turėjo baigti eiti Vilniaus apygardos
administracinio teismo teisėjų pareigas, todėl teisės taikymo požiūriu 2007 m. gruodžio
17 d. buvo paskutinė šių teisėjų darbo (teisėjų pareigų ėjimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme) diena. Teismas pabrėžė, jog tokios išvados pagrįstumą patvirtina
ir darbo (pareigų ėjimo) santykiams taikomos terminų skaičiavimo taisyklės, nustatytos
Darbo kodekso 26 straipsnyje, pagal kurio 1 dalį terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia. Taikant šią taisyklę prieita išvados, kad minėtuose dekretuose nurodytos teisinės
pasekmės turėjo atsirasti ne 2007 m. gruodžio 17 d., o kitą dieną, t. y. 2007 m. gruodžio
18 d. (2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 1671/2008).
4. Teismo sudėties (teisėjų kolegijos) sudarymui keliami imperatyvūs reikalavimai
pirmiausia įtvirtinti ABTĮ 46 straipsnyje, kur numatytos tam tikrų bylų kategorijos, kurias apygardos administraciniuose teismuose nagrinėja vienas teisėjas ar trijų teisėjų kolegija, Vyriausiajame administraciniame teisme – trijų teisėjų kolegija, išplėstinė penkių
ar septynių teisėjų kolegija bei teismo plenarinė sesija, taip pat nurodyta teisėjų kolegijų
sudarymo tvarka, t. y. teisėjų kolegijos sudėtį sudaro, jos pirmininką ir teisėją pranešėją
skiria administracinio teismo pirmininkas ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas nutartimi.
ABTĮ 46 straipsnio 1 dalis numato, jog administraciniuose teismuose bylas, numatytas šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 („žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo“), 4 („mokesčių, kitų privalomų mokėjimų,
rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat
dėl mokestinių ginčų“) ir 5 („tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar
savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus“) punktuose, nagrinėja vienas teisėjas, kitas bylas – trijų teisėjų
kolegija. Toje pačioje straipsnio dalyje taip pat numatyta, jog tam tikrais atvejais teismo
pirmininko nutartimi gali būti sudaroma teisėjų kolegija nagrinėti ir toms byloms, kurioms numatytas vienasmenis nagrinėjimas, tačiau pažymėtina, jog atvirkštinis variantas, t. y. bylai, kuriai nagrinėti pagal ABTĮ turi būti sudaroma kolegija, būtų skiriamas
vienasmenis nagrinėjimas, negalimas (2009 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A525 – 624/2009).
5. Praktikoje buvo iškilęs klausimas, ar galimas vienasmenis bylos nagrinėjamas
ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, kai administracinis ginčas kilęs tarp įstaigos, kurioje dirba valstybės tarnautojas, ir profesinės sąjungos dėl pastarosios atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą. Įstatymų nustatytais atvejais (pavyzdžiui,
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Profesinių sąjungų įstatymo 21 str., Vidaus tarnybos statuto 43 str. ir kt.), prieš skiriant
tarnybinę nuobaudą ar siekiant atleisti asmenį, turi būti gautas profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas, dėl ko neretai kyla ginčai. Nagrinėjamu aspektu sprendžiant
dėl galimybės spręsti tokį ginčą vienasmeniškai, t. y. kvalifikuoti tokį ginčą kaip tarnybinį,
reiktų pažymėti, kad pagal ABTĮ 48 straipsnio 1 dalį ginčo (administracinės bylos) šalys
yra pareiškėjas ir atsakovas. Taigi lingvistiniu požiūriu, minėtas ginčas lyg ir nepatektų į
ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymo sritį, nes tokios bylos šalimi nėra valstybės
tarnautojas (jis dažniausiai yra proceso šalis – trečiasis suinteresuotas asmuo). Tačiau Specialioji teisėjų kolegija yra priskyrusi aptariamų ginčų teismingumą administraciniams
teismams būtent pagal analizuojamą punktą, konstatavusi, jog susiklostęs teisinis santykis
laikytinas valstybės tarnybos santykiu, kuriam būdingas valdžios–pavaldumo arba subordinacijos požymis, todėl santykis tarp pareiškėjo (viešojo administravimo institucijos) ir
atitinkamos darbuotojų profesinės sąjungos vertintinas kaip valstybės tarnybos teisinių
santykių visumos dalis, todėl ginčas pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punktą nagrinėtinas administraciniame teisme (2001 m. rugpjūčio 23 d. nutartis Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 2, 276 – 277 p., 2010 m. sausio 27 d. nutartis).
6. ABTĮ 46 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog Vyriausiajame administraciniame teisme bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, o sudėtingoms byloms nagrinėti teismo pirmininko iniciatyva ar kolegijos siūlymu gali būti sudaroma išplėstinė penkių arba septynių
teisėjų kolegija arba byla gali būti perduota nagrinėti teismo plenarinei sesijai. Iš čia
matyti, jog galimybė Vyriausiajame administraciniame teisme bylas nagrinėti išplėstinėms teisėjų kolegijoms sietina su bylų sudėtingumu, ką pirmiausia apsprendžia ginčo
sudėtingumas dėl teisinių bylos aspektų, taip pat ir kitokio pobūdžio aplinkybės, kaip,
pavyzdžiui, bylos rezultato aktualumas daugeliui visuomenės narių ar jos atskiros grupės nariams ir pan. Pavyzdžiui, išplėstinė penkių teisėjų kolegija kaip sudėtingoms byloms spręsti buvo sudaryta bylose, kurioje buvo keliami aktualūs klausimai reikšmingi
vienodos administracinių teismų praktikos formavimui analogiškose bylose, kai nagrinėjamais aspektais Vyriausiasis administracinis teismas dar nebuvo išsamiai pasisakęs
(administracinės bylos Nr. A520–2136/2012, Nr. A662-368/2012, Nr. A662-58/2012 ir kt.),
taip pat kai byloje sprendžiama dėl itin didelių sumų priteisimo (administracinės bylos
Nr. A62-1119/2011, Nr. A502-3034/2011 ir kt.), kai byloje sprendžiami klausimai, susiję su
Europos sąjungos teisėje galiojančių principų bei nacionalinės teisės normų, kuriose šie
principai įgyvendinti, taikymu (administracinė byla Nr. A602-1218/2012) ir kt. Kaip didelį visuomenės susidomėjimą sukėlusiai bylai išplėstinė penkių teisėjų kolegija sudaryta
buvusio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus V. G. atskirajam skundui nagrinėti (administracinė byla Nr. AS858-310/2012).
7. ABTĮ iš esmės įtvirtina tik vieną atvejį, kuomet Vyriausiajame administraciniame
teisme privalomai sudaroma išplėstinė teisėjų kolegija – kai byla perduodama nagrinėti
iš naujo apeliacinės instancijos teismui atnaujinus procesą ABTĮ įstatymo 153 straipsnio
2 dalies 10 („jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės
teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą,
nutarimą ar nutartį“) ar 12 („kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų
praktikos formavimą pagrindu“) punkto (ABTĮ 160 str. 2 d.) pagrindais. Visais kitais
atvejais nustatant, ar yra būtinybė sudaryti išplėstinę kolegiją, sprendimą priima Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas savo iniciatyva arba teisėjų kolegijos siūlymu
(ABTĮ 46 str. 2 d.), taip pat atsižvelgęs į teisme priimtus įsakymus dėl sudėtingų bylų.
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Pavyzdžiui, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2011 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. TP-34 nustatyta, kad bylas dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų
norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėja išplėstinė penkių teisėjų kolegija.
8. Išplėstinės teisėjų kolegijos sudarymo institutas paprastai yra skirtas labai sudėtingų klausimų sprendimui, todėl tokia aplinkybė gali paaiškėti ne tik apeliacinio skundo
priėmimo ar pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje, bet ir jau nagrinėjant bylą teisme,
be to, ABTĮ nedraudžia prašymą sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją sudaryti teikti ir ginčo šaliai bylos eigoje. Pavyzdžiui, išplėstinė teisėjų kolegija sudaryta Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko iniciatyva reaguojant į pareiškėjo UAB „TELE-3“ prašymą
sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją bylai, kurioje kilęs nenagrinėtas administraciniuose
teismuose klausimas dėl viešosios informacijos skleidėjo ir viešosios informacijos rengėjo
atsakomybės už pažeidimus atribojimo (administracinė byla Nr. A502-1700/2012).
9. ABTĮ 46 straipsnio 5 dalis numato, jog bylas posėdžiui rengia ir atskirus procesinius veiksmus atlieka vienas teisėjas teismo vardu, tačiau klausimus, kuriuos teisėjas turi
teisę išspręsti vienas, taip pat gali spręsti teisėjų kolegija arba teismo plenarinė sesija.
Tokie klausimai paprastai sprendžiami pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje, pavyzdžiui, išsiųsti skundo nuorašus, informuoti apie posėdį ir t.t. (ABTĮ 68 str. 1 d., 2 d., 5 d.,
135 str. 1 d.). Tačiau tais atvejais, kai bylai nagrinėti jau sudaryta teisėjų kolegija, proceso
šalių prašymai, ypač turintys esminės reikšmės bylai, jos nagrinėjimo eigai, paprastai
turi būti sprendžiami kolegialiai. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas pripažino pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria vienasmeniškai atsisakyta priimti pareiškėjo patikslintą skundą, kaip priimtą neteisėtos sudėties teismo, nes administracinei
bylai pagal pareiškėjo pirminį skundą jau buvo sudaryta trijų teisėjų kolegija (2008 m.
sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-69/2008).
10. Nors ABTĮ tiesiogiai ir neįtvirtina, tačiau bylos administraciniuose teismuose
skirstomos laikantis nustatytos bylų paskirstymo tvarkos. Teismų įstatymo 36 straipsnio 9
dalis numato, jog teisėjams ir teisėjų kolegijoms bylos visais atvejais paskirstomos taip, kad
būtų užtikrinta proceso šalių ir proceso dalyvių teisė į nepriklausomą ir nešališką teismą.
To paties straipsnio 10 ir 11 dalyse įtvirtinta, kad bylos teisėjams paskirstomos ir teisėjų
kolegijos sudaromos naudojantis kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Teisėjų
tarybos patvirtintomis Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklėmis, kurios turi užtikrinti, kad bylos teisėjams būtų paskirstomos ir teisėjų kolegijos būtų
sudaromos atsižvelgiant į teisėjų specializaciją, darbo krūvio tolygumą, bylų sudėtingumą,
teisėjų kolegijų sudėties rotaciją, tos pačios sudėties teisėjų kolegijos maksimalią veiklos
trukmę, įstatymuose numatytus draudimus teisėjui nagrinėti konkrečią bylą, teisėjo ar teisėjų kolegijos sudėties pakeitimą, teisėjų nušalinimo ar nusišalinimo aplinkybes, laikinojo
nedarbingumo, atostogų ar komandiruotės atvejus. Teismų taryba dar 2004 m. birželio 11
d. nutarimu Nr. 241 patvirtino Bylų paskirstymo teisėjams Lietuvos apeliaciniame, apygardų, apygardų administraciniuose ir apylinkių teismuose taisykles. Teisėjų taryba 2011
m. kovo 25 d. nutarimu Nr.13P-29-(7.1.2) įpareigojo teismų pirmininkus iki 2011 m. rugsėjo 1 d. Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo pagrindu parengti teismuose konkretaus teismo bylų skirstymo taisykles ir kitus šiuo nutarimu
patvirtintam aprašui įgyvendinti būtinus teisės aktus. Vyriausiajame administraciniame
teisme tokios taisyklės parengtos dar vadovaujantis Teisėjų tarybos 2008 m. spalio 10 d.
nutarimu Nr.13P-178-(7.1.2) ir patvirtintos teismo pirmininko 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.TP-1. Laikinosios administracinių bylų paskirstymo ir teisėjų kolegijų sudarymo
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Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisyklės (toliau – Bylų paskirstymo taisyklės), su pakeitimais, galiojančiais ir šiuo metu, detalizuoja bylų paskirstymo teisėjams
pranešėjams, nuolatinių teisėjų kolegijų kalendoriniams metams bei teisėjų kolegijų konkrečiai bylai nagrinėti sudarymo tvarką. Pažymėtina, jog konkrečiam teisėjui pranešėjui konkreti byla parenkama elektroniniu būdu, t. y. visiškai automatizuotai, naudojantis
teismų informacine sistema LITEKO (Bylų paskirstymo taisyklių 8 p., 15 p.), o parinktam
teisėjui negalint nagrinėti nurodytos bylos, sistemoje nurodoma tokia priežastis (Bylų paskirstymo taisyklių 16 p., 17 p.), t. y. toks sprendimas motyvuojamas. Reikia pažymėti, jog
teismo sudėties pakeitimas iki bylos nagrinėjimo teisme pradžios arba bylos nagrinėjimo
metu, kai tai atlikta pagal teisės aktų reikalavimus, savaime nereiškia, kad byla bus nagrinėjama neteisėtos sudėties teismo. Teismo sudėties sudarymo taisyklės negali būti aiškinamas dogmatiškai ir atsietai nuo kitų proceso teisės normų, nes teismų praktikoje gali kilti
įvairiausių priežasčių (pvz. teisėjo liga ir pan.), dėl kurių atsiranda būtinybė keisti teismo
sudėtį, tačiau svarbiausias čia aspektas yra tai, jog būtų laikomasi nustatytų teismo sudėties formavimo reikalavimų, o pakeitus teisėją bylos nagrinėjimo proceso metu turi būti
paisoma ABTĮ 79 straipsnio 2 dalies nuostatų dėl bylos nagrinėjimo iš pradžios (2012 m.
balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-328/2012). Štai Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo, nes teismo
sprendimą priėmė teisėjas, įstatymo nustatyta tvarka nepaskirtas kolegijos nariu, o bylos
medžiaga bei LITEKO įrašai nepatvirtina, kad teisėjų kolegijos sudėtis atskiru Vilniaus
apygardos administracinio teismo pirmininko patvarkymu būtų buvusi keista (2012 m.
vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-176-2012) Apie neteisėtos sudėties aspektus taip pat žr. Apibendrinimo poskyrį VIII.6.9. Jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos
sudėties teismas.
III.1.2. Nušalinimas ir negalimumas nagrinėti bylą
(ABTĮ 46 str. 4 d., 47 str.)

11. Kaip jau buvo minėta kalbant apie vidinį teisėjo ir teismų nepriklausomumą,
teismo ir teisėjo nepriklausomumo ir nešališkumo garantija administraciniame procese
įgyvendinama užtikrinant galimybę proceso dalyviams, abejojantiems teismo nešališkumu, pareikšti teisėjui nušalinimą. ABTĮ 47 straipsnio 1 dalis įtvirtina bendrą nuostatą,
jog teisėjas negali dalyvauti nagrinėjant bylą ir turi nedelsdamas nusišalinti arba būti
nušalinamas, jeigu jis pats tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba
yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių jo nešališkumu. ABTĮ 47 straipsnio 2 dalyje
numatyti pagrindai, kuriems esant teisėjas privalo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo
arba jam gali būti pareikštas nušalinimas, t. y.: 1) jeigu jis pirmiau nagrinėjant tą bylą
dalyvavo kaip liudytojas, specialistas, ekspertas, vertėjas, atstovas, prokuroras, teismo
posėdžių sekretorius; 2) jeigu jis yra šalių, kitų proceso dalyvių ar kolegijos teisėjų giminaitis; 3) jeigu jis pats arba jo giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti
bylos baigtimi arba jeigu yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių jo nešališkumu.
Pažymėtina, jog paprastai administraciniai teismai nu(si)šalinimo normas taiko
tinkamai ir čia didelių probleminių aspektų neiškyla, tuo tarpu teismų praktika rodo,
jog proceso dalyviai, reikšdami nušalinimą teisėjui, remiasi dažniausiai ABTĮ 47 straipsnio 2 dalies 3 punktu, t. y. mano, jog yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių jo
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nešališkumu, tačiau tokios savos pozicijos tinkamai nepagrindžia.
12. ABTĮ 47 straipsnio 6 dalis imperatyviai numato, jog nušalinimas turi būti motyvuotas ir pareiškiamas prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės, o vėliau pareikšti nušalinimą leidžiama tik tais atvejais, kai pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą
nušalinti sužino pradėjus bylą nagrinėti iš esmės. Reikalavimas nušalinimą motyvuoti
reiškia, kad pareiškime dėl nušalinimo turi būti nurodytos aiškios abejonės dėl teisėjo
nešališkumo, jos turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik abstrakčiais asmenų
samprotavimais, prielaidomis (2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS822-728/2011, 2012 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1462009/2012). Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, jog nusišalinimas visais atvejais taip pat turi
būti motyvuotas, nes kitaip išliktų galimybė pačiam nusišalinimą pareiškusiam subjektui (taip pat ir teismui) piktnaudžiauti šia teise. Teisėjas nusišalinimą paprastai pareiškia
surašydamas nutartį arba išdėstydamas tai žodžiu teismo posėdyje savo poziciją motyvuodamas, t. y. aiškiai nurodydamas konkrečias aplinkybes, kurios sudaro prielaidas
negalimumui nagrinėti atitinkamą bylą. Kai teisėjui pareiškiamas nušalinimas, teisėjo
(teisėjų) sprendimas nenu(si)šalinti taip pat turi būti argumentuotas, iš esmės atsakantis
į pareiškėjo iškeltas abejones. Šią procesinę pareigą ne kartą yra pabrėžęs Vyriausiasis
administracinis teismas. Pavyzdžiui, apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą, konstatavęs, jog jis priimtas netinkamos sudėties teismo, nes į asmens pareikštą išsamų ir plačiai motyvuotą teisėjų kolegijos narei pareikštą
nušalinimą buvo atsakyta nepakankamai išsamiai argumentuojant, dėl ko Vyriausiasis
administracinis teismas priėjo išvadą, kad teisėja nepateikė pakankamų garantijų, jog
būtų panaikintos bet kokios pagrįstos abejonės (2011 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62 – 2974/2011).
13. ABTĮ nuostatų dėl nušalinimo (nusišalinimo) taikymas glaudžiai susijęs su
EŽTK 6 straipsnio 1 dalies taikymu, dėl kurio išsamiai yra pasisakęs EŽTT. Šis teismas
savo praktikoje aiškiai nustatė, kad sąvoka „nešališkumas“ turi du aspektus. Pirma, teismas turi būti subjektyviai nešališkas, t. y. teisėjų kolegijos nariams draudžiama turėti
išankstinį asmeninį nusistatymą ar būti tendencingiems. Asmeninis nešališkumas yra
preziumuojamas, jeigu nėra tam prieštaraujančių įrodymų. Ir antra, teismas turi būti
objektyviai nešališkas, t. y. teismas turi suteikti pakankamas garantijas, kurios pašalintų
bet kokias pagrįstas abejones dėl teismo nešališkumo (1989 m. gegužės 24 d. sprendimas
byloje Hauschildt prieš Daniją, 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje Daktaras prieš
Lietuvą, 2005 m. gegužės 1 d. sprendimas byloje Indra prieš Slovakiją ir kt.). Minėta
praktika nuosekliai taikoma administraciniuose teismuose (2001 m. spalio 6 d. nutartis
Nr.A62-2974/2011, 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P520-91/2012
ir kt.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nenustatė nešališkumo pažeidimo, kai pareiškėjai savo pareiškimą dėl nušalinimo grindė teisėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens mokymusi tam tikru laikotarpiu tos pačios mokymo įstaigos viename
kurse ir vienoje grupėje. Apeliacinės instancijos teismas, pasirėmęs jau minėta EŽTT
praktika, nurodė, jog nustatant, ar teismas yra šališkas turi būti remiamasi subjektyvumo ir objektyvumo testais. Sprendžiant klausimą, ar teisėjo nagrinėjančio bylą ir byloje
dalyvaujančio asmens tarpusavio santykiai gali sudaryti pagrindą abejonei dėl teisėjo
nešališkumo, reikia atsižvelgti į šių asmenų tarpusavio santykių pobūdį, materialinę priklausomybę, giminystės ryšius ir pan. Objektyviąja prasme, tokių asmenų mokymosi ar
dirbto (dirbamo) darbo kartu faktas, pats savaime nesudaro pagrindo manyti, kad yra
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pažeidžiamas teisėjo nešališkumo principas, nes tokios abejonės dėl teisėjo nešališkumo
yra pernelyg neapibrėžtos. Teismas pabrėžė, jog byloje kitų aplinkybių, be mokymosi
kartu fakto teisėjo ir vienos iš bylos šalies, nenurodyta, kaip ir nenustatyta, kokie jų buvo
tarpusavio santykiai po studijų ir kokie yra šiuo metu, pastarieji asmenys kartu mokėsi
prieš 20 metų, todėl vien ši aplinkybė pati savaime dėl jos neapibrėžtumo yra nepakankama atsirasti pagrindui abejoti, kad yra pažeidžiamas teisėjo nešališkumo principas
(2008 m. spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1661/2008). Analogiškos
išvados prieita ir byloje, kurioje apeliantas abejojo pirmosios instancijos teismo teisėjos
nešališkumu vien dėl to, jog ši prieš 15 metų mažiau nei metus laiko dirbo institucijoje,
kuri byloje buvo atsakovu (2011 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1461373/2010). Kita vertus, atkreipęs dėmesį į nešališko teismo išskirtinę reikšmę šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje, Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad
prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo išnagrinėtas netinkamos sudėties teismo, nes
minėtą prašymą nagrinėjusios teisėjų kolegijos nariu buvo teisėjas, priėmęs sprendimą
byloje, kurioje ir buvo prašoma atnaujinimo (2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P756-308/2009).
14. Nušalinimas turi būti pareiškiamas prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės, o
vėliau tik tais atvejais, kai pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti sužino pradėjus bylą nagrinėti iš esmės. Galimybė reikšti nušalinimą išlieka iki teisėjui
ar teisėjų kolegijai išeinant į pasitarimų kambarį, t. y. iki teismo procesinio sprendimo
priėmimo stadijos pradžios, todėl asmens pareikštas nušalinimas prieš skelbiant teismo
sprendimą – nebenagrinėjamas (2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-2667/2011).
15. Pažymėtina, jog pareikšto nušalinimo ir nusišalinimo išsprendimo tvarka iki
2012 m. birželio 30 d. buvo įtvirtinta ABTĮ 47 straipsnio 7 dalyje, kurioje tik buvo numatyta, kad pareiškus nušalinimą, teismas turi išklausyti proceso dalyvių nuomonės, taip
pat asmens, kuriam pareikštas nušalinimas, paaiškinimo, jeigu šis asmuo nori paaiškinti,
o nušalinimo ir nusišalinimo klausimus sprendžia bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas
pasitarimų kambaryje. Šios normos pagrindinis probleminis aspektas buvo tas, jog jei
nusišalinimą pareiškia (ar nušalinimo prašymą gauna) teisėjas, teisėjų kolegijos narys
ar net visa teisėjų kolegija, nusišalinimo (nušalinimo) klausimo sprendime dalyvauja ir
pats toks teisėjas. Pavyzdžiui, dviem teisėjų kolegijos nariams pareiškus nusišalinimą,
nušalinimas priimamas visiems trims (taip pat ir nusišalinimą pareiškusiems) teisėjų
kolegijos nariams priėmus nutartį dėl nušalinimo priėmimo (2011 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-25/2011). Analogiškai spręstas ir pareikštas teisėjui
nušalinimas (2010 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-415/2010).
Paminėta tvarka nuo 2012 m. liepos 1 d. pasikeitė, ką lėmė principo, jog niekas negali
būti teisėjas savo byloje, įgyvendinimas.
16. Nuo 2012 m. liepos 1 d. ABTĮ papildytas 471 straipsniu „Pareikšto nušalinimo
išsprendimo tvarka“, kurio 1 dalis numato, jog kai šio įstatymo 47 straipsnio 1, 2 dalyse
nurodytais pagrindais nušalinimą teisėjui (teisėjams) pareiškia proceso dalyvis, nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus. Paminėto
straipsnio 2 dalis numato, jog kai bylai nagrinėti yra sudaryta teisėjų kolegija ir nušalinimas pareiškiamas ne visiems kolegijos nariams, nušalinimo klausimą sprendžia teisėjai
(teisėjas), kuriems nušalinimas nėra pareikštas, ir jeigu balsų už ir prieš nušalinimą yra po
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lygiai, teisėjas laikomas nušalintu, o pareiškus pakartotinį nušalinimą, kuris grindžiamas
tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas, nušalinimo klausimą
nedelsdamas išsprendžia bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegija. ABTĮ 471 straipsnio
3 dalyje išskirtas atvejis, kai nušalinimas pareiškiamas teismo pirmininkui, tokiu atveju
nušalinimo klausimą sprendžia didžiausią teisėjo darbo stažą turintis to teismo teisėjas.
Tais atvejais, kai apygardos administraciniame teisme nėra pakankamo skaičiaus teisėjų,
nušalinimo klausimą sprendžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas arba teismo pirmininko pavaduotojas, arba teismo pirmininko ar teismo pirmininko
pavaduotojo paskirtas teisėjas nedelsdami, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo
nušalinimo pareiškimo gavimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dienos
(ABTĮ 471 str. 4 d.). Pakartotinis nušalinimas negali būti grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas (ABTĮ 47 str. 7 d.).
17. ABTĮ 471 straipsnio 5 dalis numato, jog nušalinimo klausimas turi būti sprendžiamas nedelsiant, ir jeigu, bylą nagrinėjant kolegialiai, žodinio bylos nagrinėjimo metu
nušalinimas pareiškiamas ne visiems kolegijos nariams, nušalinimo klausimas paprastai
išsprendžiamas tame pačiame teismo posėdyje, išklausius proceso dalyvių nuomones,
visais kitais atvejais nušalinimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per tris darbo
dienas rašytinio proceso tvarka, susipažinus su žodiniais ar rašytiniais asmens, pareiškusio nušalinimą, ir asmens, kuriam pareikštas nušalinimas, paaiškinimais, jeigu šie pateikti. ABTĮ 471 straipsnio 7 dalyje įtvirtina dar viena naujovė – tai atitinkamo teisėjo,
sprendžiančio nušalinimo klausimą, teisė skirti baudą nušalinimo teise piktnaudžiaujančiam asmeniui bei galimybė tokią baudą ar jos dalį skirti nukentėjusio nuo piktnaudžiavimo nušalinimo teise asmens naudai, kai yra pastarojo motyvuotas prašymas.
18. ABTĮ neįtvirtina teisėjo nušalinimo padarinių, tačiau savaime suprantama, jog
toks teisėjas keičiamas kitu (pavyzdžiui, Vyriausiajame administraciniame teisme – Bylų
paskirstymo taisyklėse nustatyta tvarka), jeigu teisme tokios galimybės nėra – byla perduodama nagrinėti kitam teismui ABTĮ 70 straipsnyje įtvirtinta tvarka.
19. Abejonių dėl tam tikro teismo teisėjų nešališkumo taip pat gali kilti ir tuo atveju, kai teisėjas yra proceso šalis, o ta byla priskirtina teismui, kuriame jis arba jo artimas giminaitis dirba teisėju (išskyrus Vyriausiąjį administracinį teismą). Šios situacijos
sprendimo būdą pateikia ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 3 punktas, t. y. atitinkamo teismo
teisėjų kolegija arba Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas perduoda tokią
byla nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.
20. Dar vienas pagrindas abejonei dėl teismo nešališkumo atsirasti įtvirtintas
ABTĮ 46 straipsnio 4 dalyje, kur numatyta, kad teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant administracinę bylą ir priimant joje sprendimą (nutarimą, nutartį) išsprendžiant bylą iš esmės,
negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą nei apeliacinės instancijos teisme, nei pakartotinai tą
bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Ši taisyklė netaikoma, kai Vyriausiajame
administraciniame teisme sudaroma išplėstinė teisėjų kolegija arba byla perduodama
nagrinėti teismo plenarinei sesijai. Iš paminėtos nuostatos matyti, jog draudimas pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą pirmiausia siejamas tik su dalyvavimu toje pačioje
byloje, ir kuri jau buvo išnagrinėta iš esmės. Pavyzdžiui, aptariamos taisyklės pažeidimą
teismas nustatė, kai prašymą dėl to paties norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo išnagrinėjo ta pati teisėjų kolegija. Pastaruoju atveju Vyriausiasis administracinis
teismas pažymėjo, jog nors administracinė byla dalyje dėl norminių aktų tyrimo išskirta
į atskirą bylą, tiek ši (išskirtoji) byla, tiek byla, kurioje buvo priimtas ankstesnis pir701
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mosios instancijos teismo sprendimas dėl to paties norminio administracinio akto, yra
susijusios su ta pačia individualia byla, todėl remiantis sistemine ABTĮ 46 straipsnio 4
dalies ir ABTĮ 114 straipsnio 1 dalies analize, teismas padarė išvadą, jog teisėjas, išdėstęs
savo nuomonę procesiniame sprendime dėl bylos esmės, negali dalyvauti nagrinėjant
prašymą dėl to paties norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, nes priešingu
atveju galėtų kilti abejonių, ar teisėjas, kartą išreiškęs nuomonę dėl bylos aplinkybių, gali
išlikti nešališkas, ir tokia situacija neatitiktų objektyviojo nešališkumo kriterijaus (2011
m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2243/2011).
Antra vertus, pažymėtina, jog ABTĮ 46 straipsnio 4 dalies pažeidimo nebus, jei teisėjas nagrinės prašymą dėl termino trūkumams pašalinti atnaujinimo, kai pirmą kartą byloje buvo priimtas tik procesinis sprendimas skundą laikyti nepaduotu (2011 m.
gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-881/2011). Tačiau pastebėtina,
kad Vyriausiojo administracinio teismo praktika rodo, jog tas pats teisėjas neturėtų du
kartus spręsti to paties pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą tam pačiam skundui paduoti (2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-878/2011).
21. Aplinkybės, kad tas pats teisėjas yra dalyvavęs nagrinėjant kitas panašaus pobūdžio bylas arba teisėjas jau yra nagrinėjęs bylas pagal to paties pareiškėjo skundus, nėra
pagrindas pripažinti tokią situaciją kaip keliančią abejonių dėl teismo sudėties teisėtumo
ir savaime nesudaro pagrindo nusišalinimui (2008 m. gruodžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1967/2008). Šiuo apsektu reikia pažymėti ir tai, jog sumažėjus
teisėjų skaičiui apygardos administraciniuose teismuose, o teismui vien šiuo pagrindu
(jau yra nagrinėjęs bylas pagal to paties pareiškėjo skundus) nusišalinant ir nebesant galimybės sudaryti kitos teisėjų kolegijos, kyla bylos perdavimo kitam teismui klausimas,
o kartu su juo ir nepageidaujamos pasekmės, t. y. pailgėja bylos išnagrinėjimo terminai,
proceso dalyviai priversti vykti į bylos nagrinėjimą į kitą apygardą, atitinkamai padidėja
išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu ir t.t.
22. Pažymėtina, jog ABTĮ 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata dėl negalėjimo
dalyvauti nagrinėjant bylą ir įpareigojimo nedelsiant nusišalinti arba būti nušalintam
taikytina ir teismo posėdžių sekretoriui, specialistui, ekspertui ir vertėjui, jeigu jie patys
tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios
kelia abejonių šių asmenų nešališkumu. ABTĮ 47 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog šio
straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodyti nušalinimo pagrindai taip pat taikomi
specialistui, ekspertui, vertėjui ir teismo posėdžio sekretoriui. Ekspertas, be to, negali
dalyvauti nagrinėjant bylą: 1) jeigu jis pagal tarnybą ar kitaip yra priklausomas bent nuo
vienos iš šalių ar kitų proceso dalyvių; 2) jeigu jis darė reviziją, kurios medžiaga buvo
pagrindas tą administracinę bylą iškelti; 3) kai paaiškėja, jog jis yra nekompetentingas.
ABTĮ 47 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog jeigu specialistas, ekspertas, vertėjas ir teismo
posėdžio sekretorius dalyvavo pirmiau nagrinėjant tą bylą atitinkamai kaip specialistas,
ekspertas, vertėjas, teismo posėdžio sekretorius, tai nėra pagrindas juos nušalinti. Šių
subjektų nušalinimo klausimą sprendžia bylą nagrinėjantis teismas (ABTĮ 471 str. 6 d.).
III.2. Administracinės bylos proceso dalyviai
(ABTĮ 48 str., 53 – 56 str.)

23. Proceso šalis apibrėžia ABTĮ 48 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad
ginčo (administracinės bylos) šalys yra pareiškėjas ir atsakovas, o 2 dalyje numatyta, kad
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proceso šalys yra pareiškėjas (skundą padavęs subjektas); atsakovas (institucija, įstaiga,
tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmas skundžiami ) bei tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos).
Pastebėtina, kad teismas, spręsdamas dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų (ne)įtraukimo į procesą, įgyvendina ABTĮ 37 straipsnio 4 dalyje nustatytą teisę, priimant nutartį
priimti skundą (prašymą), nurodyti, kas įtraukiamas administracinės bylos proceso šalimi
kaip atsakovas (atsakovai) ar (ir) trečiasis suinteresuotas asmuo (asmenys). Vadovaujantis
ABTĮ 37 straipsnio 4 dalimi galutinai dėl šalies pakeitimo tinkama teismas nusprendžia
teismo posėdžio parengiamojoje dalyje. Būtent dėl ABTĮ 48 straipsnio 2 dalyje numatytų
asmenų teismas gali spręsti ABTĮ 37 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.
24. Proceso šalių teises ir pareigas numato ABTĮ aštuntojo skirsnio nuostatos. Pagrindinės proceso šalių teisės ir pareigos numatytos ABTĮ 53 straipsnio 2 dalyje. Remiantis ABTĮ 53 straipsnio 2 dalimi, proceso šalys turi teisę pareikšti nušalinimus ir
prašymus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimų kitiems proceso dalyviams, liudytojams, specialistams ir ekspertams, duoti paaiškinimus, pateikti
savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, prašyti teismo priimti nutartį dėl bylos medžiagos neviešinimo, gauti teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių, kuriais išsprendžiama byla,
nuorašus, apskųsti teismo sprendimus, nutarimus bei nutartis ir naudotis kitomis šio
įstatymo numatytomis teisėmis. Atskirai pažymėtina, kad ABTĮ nesuteikia proceso
šalims teisės vertinti pateiktų įrodymų patikimumo ar reikalingumo. Pagal ABTĮ 79
straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo ištirti byloje įrodymus: išklausyti proceso šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, specialistų paaiškinimų ir ekspertų išvadų, susipažinti su rašytiniais įrodymais, apžiūrėti daiktinius
įrodymus. ABTĮ 81 straipsnis įtvirtina, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai
privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir
visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Todėl tik teismas, vertindamas į bylą pateiktus įrodymus turi teisę nuspręsti dėl jų patikimumo, būtinumo ir nustatęs, kad jais grindžiamas
skundo reikalavimas, jais remtis, priimant sprendimą (2011 m. gruodžio 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS822-668/2011).
Greta proceso šalių teisių ir pareigų, numatytų ABTĮ 53 straipsnyje, proceso šalys
naudojasi ABTĮ 51 straipsnyje (Proceso dalyvių teisė susipažinti su byla) bei 52 straipsnyje (Skundo (prašymo) atsisakymas) numatytomis teisėmis. Šiame kontekste reikia pabrėžti, kad proceso šalys privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (ABTĮ
53 str. 3 d.). Šiuo klausimu taip pat žr. Apibendrinimo skyrių I.2.14. Sąžiningumo ir
draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principas.
25. Remiantis ABTĮ 48 straipsnio 3 dalimi, administracinės bylos proceso dalyviais
laikomi proceso šalys ir jų atstovai, taip pat prokuroras, administravimo subjektai, organizacijos ir fiziniai asmenys, dalyvaujantys byloje šio įstatymo 56 straipsnyje nurodytais
pagrindais. ABTĮ 56 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis
interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi
interesai. ABTĮ 56 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti
subjektai turi bylos šalies procesines teises ir pareigas. Pastebėtina, kad išsamiau šis aspektas nagrinėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas
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pagal viešojo intereso skundus (prašymus) apibendrinime (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6(16), 2008 m., 325 − 362 p.).
26. Remiantis ABTĮ 54 straipsnio nuostatomis, tuo atveju, jei teismas, nagrinėdamas
bylą nustato, kad skundas (prašymas) paduotas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba netinkamam atsakovui, jis turi teisę pareiškėjo sutikimu juos pakeisti
tinkamu pareiškėju arba atsakovu. Jeigu pareiškėjas nesutinka, teismas nagrinėja bylą
iš esmės, o teismo iškviesti asmenys dalyvauja bylos procese trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėmis. Aiškindamas šį teisinį reguliavimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas ne kartą yra akcentavęs, kad sprendžiant šalių procesinės padėties klausimą yra
reikšminga tai, kokia yra pareiškėjo valia dėl šalių pakeitimo (pvz., 2011 m. gruodžio 1
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-3197/2011). Teismas, nustatęs, kad šalių procesinė padėtis neatitinka ABTĮ 48 straipsnyje apibrėžtų ginčo šalių statuso, remdamasis
ABTĮ 10 straipsnyje įtvirtinta pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir pareigas,
privalo pasiūlyti suinteresuotiems asmenims pakeisti ginčo šalį tinkama. Šios pareigos
nevykdymas gali būti pagrindas apeliacinės instancijos teismui pripažinti, kad padarytas esminis proceso taisyklių pažeidimas, ko pasekoje byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (pvz., 2008 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A248-138/2008). Kita vertus, jeigu teismas siūlo pareiškėjui pakeisti netinkamą
atsakovą tinkamu, tačiau pareiškėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, tai gali būti pagrindas pareiškėjo skundą atmesti (pvz., 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A469-470/2006).
27. ABTĮ 55 straipsnis apibrėžia procesinių teisių perėmimo institutą administracinėse bylose. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš proceso šalių
pasitraukia iš bylos (asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga, institucijos ar organizacijos reorganizavimas arba likvidavimas, reikalavimo perleidimas), teismas tą šalį pakeičia
jos teisių perėmėju. Pastebėtina, kad teismas šalį pakeičia jos teisių perėmėju tik gavęs
oficialius duomenis apie įvykusius juridinius faktus, dėl kurių galimas teisių perėmimas.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS146-599/2008 atskirąjį skundą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme buvo gautas G. N. 2008 m. lapkričio 21 d. prašymas, kuriuo ji
informavo, jog nagrinėjamoje administracinėje byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu
įtraukta M. D. mirė bei prašė ją, bei jos seseris R. K. ir O. A. G. įtraukti trečiaisiais suinteresuotais asmenimis. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad nėra duomenų, jog šie asmenys būtų pripažinti trečiojo suinteresuoto asmens M. D. teisių perėmėjais, konstatavo,
jog tenkinti šį prašymą pagrindo nėra (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-599/2008).
Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (ABTĮ 55 str. 1 d.). Administracinėje byloje Nr. P403-101/2006 teisėjų kolegija pažymėjo, kad procesinių teisių perėmimas galimas ir proceso atnaujinimo stadijoje (2006 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P403-101/2006).
Remiantis ABTĮ 55 straipsnio 2 dalimi, teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo dalyvavimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui,
vietoj kurio dalyvauja teisių perėmėjas. Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad ta
aplinkybė, jog nutartis dėl teisių perėmimo priimta jau įsiteisėjus teismo sprendimui,
nėra reikšminga sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą. Pareiga atlyginti
atsakovo turėtas išlaidas kyla iš pareiškėjo veiksmų, jam kreipiantis į teismą dėl atsakovo
priimto akto dalies panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus. Pareiškėjai perėmus
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proceso šalies, kuri pasitraukė iš proceso, teises bei pareigas, ji atsako ir už palikėjo skolas – šiuo atveju, perima pareigą atlyginti su bylos vedimu susijusias išlaidas atsakovui
(2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-175/2010).
III.2.1. Atsisakymas nuo skundo (prašymo)
(ABTĮ 52 str., 56 str. 2 d., 101 str. 3 p.)

28. Teisė atsisakyti skundo yra viena iš pareiškėjo išimtinių procesinių teisių administraciniame procese, kurios naudojimosi sąlygas aiškiai apibrėžia ABTĮ. Išimtinį šios
teisės pobūdį, be kita ko, patvirtina ir ABTĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas reikalavimas specialiai aptarti visišką ar dalinį skundo (prašymo) reikalavimų atsisakymą atstovo pagal pavedimą įgaliojime (žr., pvz., 2008 m. birželio 9 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A502-963/2008). Aiškindamas skundo atsisakymą reguliuojančias ABTĮ teisės
normas, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad jose yra įtvirtintas proceso šaliai – pareiškėjui – taikytinas dispozityvumo principas, pagal kurį pareiškėjas turi
apsisprendimo teisę kreiptis į teismą siekiant apginti teismine tvarka savo (tariamai)
pažeistą teisę ar įstatymų saugomus interesus (ABTĮ 5 str. 1 d., 5 str. 3 d. 1 p., 22 str. 1
d.) ir teisę atsisakyti šios gynybos po tokio kreipimosi (2010 m. gegužės 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-300/2010).
29. Asmens teisė atsisakyti pirmosios instancijos teismui paduoto skundo yra numatyta ABTĮ 52 straipsnyje, pagal kurį pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo bet kurioje
bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Vyriausiasis administracinis teismas, taikydamas skundo atsisakymo institutą, yra išaiškinęs, kad pareiškėjas
gali atsisakyti paduoto skundo ir apeliacinio proceso, inicijuoto atsakovo, metu. Administracinėje byloje Nr. A143-1206/2012 teisėjų kolegija pažymėjo, kad teisės normos, skirtos
paduoto skundo atsisakymo klausimą sprendžiančiam pirmosios instancijos teismui, remiantis ABTĮ 133 straipsniu, gali būti taikomos ir apeliaciniame procese. Tai reiškia, kad
apeliacinės instancijos teismas, gavęs pareiškėjo skundo, paduoto pirmosios instancijos
teismui, atsisakymą, gali nutraukti bylą, remdamasis ABTĮ 101 straipsnio 3 punkto pagrindu (žr., pvz., 2012 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1206/2012).
30. Skundo atsisakymo institutas yra taikomas išimtinai pareiškėjo iniciatyva ir priklauso tik nuo jo paties apsisprendimo (yra susijęs su jo valine išraiška). Atsisakyme nuo
skundo (skundo dalies) turi būti aiškiai išreikšta pareiškėjo valia, jame paprastai nurodomos atsisakymo priežastys bei pažymima, kad pareiškėjas suprato atsisakymo nuo skundo (jo dalies) pasekmes. Šias išvadas Vyriausiasis administracinis teismas suformulavo
nagrinėdamas administracinę bylą Nr. AS146-148/2011. Teisėjų kolegija nustatė, kad byloje
nebuvo pateiktas pareiškėjo rašytinis skundo ar jo dalies atsisakymas. Pirmosios instancijos teismas prie išvados, kad pareiškėjai atsisako nuo vieno iš skundo reikalavimų, priėjo
pats, remdamasis pareiškėjų patikslintame skunde nurodyta informacija. Teisėjų kolegijos
vertinimu, pirmosios instancijos teismas, savo iniciatyva atsisakęs priimti skundą, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjai galbūt nori atsisakyti nuo skundo, pažeidė procesinės teisės
normas (2011 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-148/2011).
31. Teikiant skundo atsisakymą lemiamą reikšmę turi ne prašymo lingvistinės formuluotės, o tikroji šalių valia. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS575-284/2011 teisėjų
kolegija pažymėjo, kad nors pareiškėjo pateiktame rašte yra painiojamos sąvokos „skundo
atsiėmimas“ ir „skundo atsisakymas“, tačiau iš šio rašto turinio (jame nurodytų ABTĮ nuos705
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tatų bei bylos nutraukimo pasekmių suvokimo) matyti, jog pareiškėjas apeliacinio skundo
atsisako (2011 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS575-284/2011).
32. Jei asmuo nurodo neteisingą teisės normą, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, gali būti
daroma išvada, kad jis išreiškė valią atsisakyti skundo ar jo dalies netinkamai. Administracinėje byloje Nr. AS858-2891/2011 teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas, atsisakydamas
pateikto apeliacinio skundo, nurodė ABTĮ 52 straipsnį, tačiau šis straipsnis taikomas tik
atsisakius skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki pirmosios instancijos teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Tačiau teisėjų kolegija, pažymėjusi, kad ABTĮ
132 straipsnio 1 dalimi suteikta teisė apeliacinį skundą padavusiam asmeniui apeliacinio
skundo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso
tvarka, laikė, kad pareiškėjo pateiktas atsisakymas nuo prašymo laikytinas atsisakymu nuo
pateikto apeliacinio skundo (2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A858-2891/2011; apie atsisakymą nuo apeliacinio skundo taip pat žr. Apibendrinimo VII.1.
Bylų pagal apeliacinius skundus procesas 11 paragrafas)
33. Nei ABTĮ 52 straipsnis, nei kitos ABTĮ nuostatos nedraudžia pareiškėjui, kuris
pateikė atsisakymą savo pateikto ir teismo priimto nagrinėti skundo (prašymo), pakeisti savo valią ir iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį prašyti teismą nagrinėti bylą
iš esmės pagal pareikštus reikalavimus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS14658/2009 teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjo Kauno apskrities viršininko administracijos įgaliotai atstovei teismo posėdyje (nagrinėtu atveju prašymų pateikimo stadijoje) pareiškus, jog Kauno apskrities viršininko administracija savo anksčiau pateikto
prašymo atsisakyti skundo nepalaiko ir prašo nagrinėti bylą iš esmės, pirmosios instancijos teismas posėdyje spręsti klausimą dėl administracinės bylos nutraukimo pagal 101
straipsnio 3 punktą neturėjo teisinio pagrindo ir šio klausimo nesvarstė pagrįstai (2009
m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-58/2009).
34. Pareiškėjui atsisakius pateikto skundo, administracinis teismas turi priimti dėl
tokio atsisakymo būtinus sprendimus, t. y. nutraukti skundo nagrinėjimą. Pagrindas nutraukti bylą įtvirtintas ABTĮ 101 straipsnio 3 punkte. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą akcentavo, kad esant pagrindui taikyti skundo atsisakymo
institutą, byla (ar jos dalis), remiantis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, turi būti
nutraukta, o ne atsisakyta priimti skundą. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalis nenumato, kad teismas gali atsisakyti priimti skundą (jo dalį), manydamas, kad pareiškėjas atsisako savo
reikalavimų (2011 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-148/2011).
35. ABTĮ numato skundo, paduoto pirmosios instancijos teismui, atsisakymo ribojimą. ABTĮ 101 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas
atsisakė skundo (prašymo), išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus.
ABTĮ 56 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas gali nepriimti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų (prokurorų, administravimo subjektų, valstybės institucijų, įstaigų,
organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų, kurie kreipiasi į teismą su pareiškimu, kad būtų
apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai) paduoto pareiškimo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja įstatymui ar
viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus.
36. Su skundo atsisakymu glaudžiai susijęs bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas. Administracinėje byloje Nr. AS63-380/2011 teisėjų kolegija išaiškino, kad tuo
atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo (prašymo) po to, kai skundo (prašymo) priėmimo klausimas jau išspręstas, jis neturi teisės prašyti grąžinti sumokėtą žyminį mo706
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kestį. Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sumokėtas žyminis mokestis
yra grąžinamas, kai pareiškėjas skundą (prašymą) atsiima, t. y. tais atvejais, kai skundas
(prašymas) yra atsiimamas iki jo priėmimo (ABTĮ 52 str.). ABTĮ 42 straipsnio 1 dalyje
žyminio mokesčio grąžinimas pareiškėjui atsisakius skundo ir bylą nutraukus vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 3 punktu nėra reglamentuotas, tad pagrindo vadovaujantis
ABTĮ 42 straipsniu grąžinti pareiškėjui sumokėtą žyminį mokestį nėra (2011 m. liepos
8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-380/2011).
III.3. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
37. Išlaidos – kiekvieno proceso atributas. Bylinėjimosi išlaidos (kitaip dar vadinamos – teismo išlaidos) – tai pinigai, kurie sumokami už teismo darbą, procesinius
veiksmus ir paslaugas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Iš ABTĮ šeštojo skirsnio nuostatų
galima išskirti dvi pagrindines tokių išlaidų rūšis: 1) žyminis mokestis; 2) kitos išlaidos,
susijusios su bylos nagrinėjimu. Apie žyminį mokestį plačiau žr. Apibendrinimo poskyrį
II.11. Žyminis mokestis ir jo dydis.
III.3.1. Kitos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos
38. Prie kitų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms, taip pat išlaidos,
susijusios su bylos nagrinėjimo laiko ir vietos paskelbimu spaudoje (ABTĮ 43 str. 1 d.),
kitos proceso šalių išlaidos, įtvirtintos ABTĮ 44 straipsnyje. Pažymėtina, jog nors šių
išlaidų teisinis reguliavimas nėra vienalytis, t. y. dalis normų įtvirtinta ABTĮ, dalis CPK,
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme, kituose poįstatyminiuose teisės aktuose, tačiau ABTĮ nesant nuorodų į tam tikrą aktą, numatantį kitas bylinėjimosi išlaidų
rūšis ir pan., toks aktas negali būti taikomas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas yra pažymėjęs, jog ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nukreipia į CPK tik tiek, kiek tai
yra susiję su teismo proceso metu turėtų atstovavimo išlaidų apskaičiavimu, todėl CPK
normos, numatančios kitas bylinėjimosi išlaidų rūšis, administraciniame procese netaikomos (2009 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 292/2009).
III.3.1.1. Proceso šalių išlaidos
(ABTĮ 44 str. 2 d.)

39. ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 6 dalys numato, jog kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas
dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu;
transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus
gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas; atstovavimo išlaidas. To paties
gali reikalauti atlyginti ir tretieji suinteresuoti asmenys, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos jų teisės (ABTĮ 44 str. 5 d.). Atsakovas atitinkamai gali reikalauti
atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos
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nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių
– 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso
dieną – išlaidas; atstovavimo išlaidas (ABTĮ 44 str. 4 ir 6 d.).
40. Iš paminėtų nuostatų matyti, jog išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sąrašas
nėra baigtinis, tačiau ABTĮ 43–45 straipsnių nuostatos bei jų prasmė patvirtina, jog
priteistinos tik: pirma, su bylos nagrinėjimu teisme ir jos paruošimu teismui susijusios
išlaidos, t. y. tiesiogiai su teismo procesu susijusios išlaidos. Atsižvelgiant į tai, negali būti
priteistos kaip bylinėjimosi išlaidos transporto išlaidos pareiškėjui vykstant pas atsakovą, trečiąjį suinteresuotą asmenį iki skundo pateikimo teismui (2009 m. gegužės 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS575–233/2009), taip pat pareiškėjo išlaidos, susijusios su tyrimo atlikimu iki teismo atitinkamoje institucijoje, pavyzdžiui, Konkurencijos taryboje (2009 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–292/2009).
Sprendžiant, ar tam tikros išlaidos susijusios su teismo procesu, vertintinas tokių išlaidų
atsiradimo laikas, taip pat – kieno iniciatyva tokios išlaidos atsirado ir pan. Pavyzdžiui,
apeliacinės instancijos teismas nepriteisė pareiškėjui rašalo įsigijimo išlaidų, be kita ko,
pažymėdamas, kad rašalas buvo pirktas beveik metais vėliau nei administracinė byla
pagal pareiškėjo skundą buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme (2012 m. kovo 2
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–113/2012). Tačiau prie išlaidų, susijusių su
bylos nagrinėjimu, apeliacinės instancijos teismas priskyrė dokumentų vertimo į lietuvių kalbą išlaidas, kai jas patyrė atsakovas, vykdydamas teismo įpareigojimą pateikti atitinkamus dokumentus (2009 m. gegužės 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–
283/2009), taip pat įrodymų gavimo ir pateikimo išlaidas (2009 m. rugsėjo 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS63–552/2009), bylos dokumentų kopijavimo ir pašto išlaidas (2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–283/2010).
Antra, priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012
m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, atsižvelgiama į tai, ar proceso šalies išlaidavimas
nebuvo perteklinis, ar atitinkama proceso šalis nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, taip pat į teisingumo ir protingumo principus. Teismų praktika patvirtina, kad
tokioms išlaidoms gali būti nepriskiriamos, pavyzdžiui, automobilio parkavimo teismo
posėdžio metu, gyvenamosios patalpos nuomos, kai suinteresuotas asmuo gyvena tame
pačiame mieste, kur ir vyko teismas, išlaidos ir pan. (2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS756-457/2009, 2010 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-296/2010).
41. Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos, tačiau šiuo atveju nepakanka pateikti dokumentus, pagrindžiančius tam tikras sumas ir (ar) suteiktas paslaugas, būtina įrodyti, kad už jas buvo sumokėta (realios išlaidos) (2009 m. spalio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 144 – 216 p., 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012). Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, jog pridėtinės
vertės mokesčio sąskaita-faktūra nepatvirtina atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. Tai,
jog proceso šalis patyrė realias išlaidas paprastai patvirtina pinigų apskaitos dokumentas, fiksuojantis vieno subjekto grynųjų pinigų mokėjimo ar pervedimo operacijas įvykdytas kitam subjektui (2008 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261708
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284/2008, 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525 – 422/2009).
Pasitaiko atvejų, kai dėl patirtų proceso metu išlaidų sąskaitos išrašomos ir už tam tikras
paslaugas apmokama jau po teismo sprendimo priėmimo, tačiau tai teisės į bylinėjimosi
išlaidas nepaneigia ir nereiškia, kad išlaidos nebuvo realios (2011 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-672/2011).
42. Laimėjusi bylą proceso šalis turi teisę reikalauti iš kitos šalies tik tų savo patirtų
išlaidų atlyginimo, kurios akivaizdžiai turi materialinę piniginę išraišką, kitaip tariant,
turi teisę reikalauti atlyginti jai pinigines sumas, išleistas bylos nagrinėjimui, todėl atlyginimas už proceso šalies dėl bylos nagrinėjimo tiesiog sugaištą laiką ir pan. į ABTĮ 44
straipsnio veikimo apimtį nepatenka (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-113/2012). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimą teismas gali išspręsti savo iniciatyva (2012 m. kovo 8 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A143-1206/2012). Panaši situacija kyla ir tais atvejais, kai laimėjusi bylą šalis prašo
priteisti žyminį mokestį iš pralaimėjusios šalies, nors skundas žyminiu mokesčiu neapmokestinamas. Tokiu atveju nustačius, kad už skundą, nors ir neturėjo būti, bet buvo sumokėtas žyminis mokestis, jį kaip permoką turi grąžinti Valstybinė mokesčių inspekcija,
remdamasi teismo ar teisėjo nutartimi (ABTĮ 42 str. 1 d. 1 p., 2 d.). Vadinasi, tokia suma
negali būti priteisiama iš pralaimėjusios bylą šalies bylinėjimosi išlaidų instituto pagalba
(2010 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–657/2010). Žyminis
mokesčio dydis administraciniame procese fiksuotas (neindeksuojamas), todėl iš pralaimėjusios šalies gali būti priteisiama tik 100 Lt (ar 50 Lt apeliacijoje) žyminio mokesčio
suma, o tiek, kiek pareiškėjas sumokėjo daugiau (tai itin dažnas reiškinys) – grąžinama
kaip permoka, vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu (2009 m. gegužės 11
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261–599/2009).
43. ABTĮ numato, jog laimėjusi procesą šalis turi teisę reikalauti transporto bei gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir
dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną, išlaidas (ABTĮ 44 str. 2 d., 4 d.). Transporto išlaidomis laikytinos
tiesioginės kelionės išlaidos ir tokioms išlaidoms nepriskirtinos automobilio amortizacijos išlaidos (2008 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-70/2008,
2011 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-543/2011). Šioms išlaidoms pagrįsti nepakanka pateikti vien kelionės bilietų (jei vykta viešuoju transportu),
būtina įrodyti, kad atitinkamos kelionės išlaidos susijusios būtent su tam tikru teismo
procesu, t. y. vykta į konkretų teismo posėdį (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525–32/2012). Pažymėtina, jog esamas teisinis reglamentavimas leidžia
kelionės ir pragyvenimo išlaidas priteisti, kai jos pripažįstamos papildomomis, t. y. jos
atsiranda būtent dėl teismo proceso. Atsižvelgiant į tai, proceso šalies išlaidos mėnesiniam autobuso ir troleibuso bilietui įsigyti, kai toks asmuo įprastai naudojasi visuomeniniu transportu mieste, iš pralaimėjusios bylą šalies nepriteistinos (2009 m. rugpjūčio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009), kaip ir pragyvenimo išlaidos
asmeniui, kuris gyvena tame pačiame mieste, kuriame ir vyko teismo posėdis (2009 m.
rugpjūčio 7 d. administracinėje byloje Nr. AS756-457/2009).
44. Dėl transporto išlaidų, kai jos patiriamos proceso šaliai vykstant į teismą savo
transporto priemone, atlyginimo teismui turi būti pateikti ir tokie dokumentai, iš kurių
būtų galima nustatyti patirtų išlaidų apskaičiavimui būtinus parametrus, t. y. degalų
kainą, automobilio vidutines kuro sąnaudas, nuvažiuotą atstumą (2011 m. sausio 26 d.
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nutartis administracinėje byloje Nr. A62–180/2011). Spręsdamas dėl tokių išlaidų pagrįstumo, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12
d. įsakymu Nr. 405 patvirtintos Automobilių kuro normų nustatymo metodikoje pateiktais orientacinėmis kontrolinėmis kuro sąnaudomis pagal automobilio markę, modelį
ir kuro rūšį (2011 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-543/2011,
2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-721/2011).
45. Gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko
procesas, ir dienpinigių išlaidos priteisiamos tik tuomet, jei proceso šalies gyvenamoji
vieta yra kitame mieste nei vyko teisminis procesas, ir tokio asmens dalyvavimas teismo
posėdžiuose buvo susijęs su apsistojimu visai dienai kitame mieste nei yra jo gyvenamoji vieta (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009,
2010 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–421/2010). Kitaip patirtos
tokios išlaidos nebus pripažintos būtinomis ir susijusiomis su teismo procesu.
46. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalis inter alia numato,
kad šalis, kurios naudai yra priimtas procesinis sprendimas, turi teisę į išlaidų, susijusių
su bylos nagrinėjimu, atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnio
1 dalis numato, kokios išlaidos yra priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Tačiau sistemiškai aiškinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2
dalies ir 43 straipsnio 1 dalies nuostatas, darytina išvada, kad šis įstatymas suteikia teisę
asmeniui atlyginti su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas ir ne tik tas, kurios yra įvardintos Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje. Išlaidų, susijusių su
bylos nagrinėjimu, sąrašas nėra baigtinis. Todėl išlaidos, patirtos dėl ekspertinio tyrimo
rengimo, nesant teismo nutarties skirti ekspertizę, gali būti priskirtos prie kitų išlaidų,
susijusių su bylos nagrinėjimu. Tačiau sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo,
turi būti įvertintos visos bylai reikšmingos aplinkybės, bylinėjimosi išlaidų būtinumas,
racionalumas bei pagrįstumas rašytiniais įrodymais. Kai byloje yra pateikiami papildomi įrodymai, dėl kurių gavimo šalis patyrė išlaidas, ir sprendžiama dėl šių išlaidų
atlyginimo, turi būti įvertinamos bylos aplinkybės ir sprendžiama dėl išlaidų būtinumo,
proporcingumo, atsižvelgiama į bylos eigą, lėmusią poreikį kreiptis į atitinkamų žinių
turinčius asmenis dėl tam tikrų išvadų pateikimo atitinkamais klausimais, ar pats asmuo
turėjo tam tikras žinias atitinkamu klausimu, ar protingas, rūpestingas asmuo, siekdamas
įrodyti savo reikalavimų, atsikirtimų pagrįstumą būtų kreipęsis dėl papildomų įrodymų
gavimo ir panašiai. Priteisiant bylinėjimosi išlaidas, susijusias su papildomų įrodymų
gavimu, neturėtų būti vien tik atsižvelgiama į tai, ar teismas priimdamas sprendimą jais
rėmėsi, kadangi Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalis numato,
kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Taigi tik teismas vertindamas į bylą pateiktus įrodymus turi teisę nuspręsti dėl jų patikimumo, būtinumo ir
nustatęs, kad jais grindžiami skundo reikalavimai, jais remtis priimant sprendimą (2012
m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-398/2012).
III.3.1.2. Liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms išmokėtinos sumos
(ABTĮ 43 str.)

47. ABTĮ 43 straipsnio 3 dalis numato, jog sumas, išmokėtinas liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms, iš anksto įmoka ta šalis, kuri pareiškė atitin710
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kamą prašymą. To paties straipsnio 4 dalis įtvirtina, jog jeigu nurodytus prašymus pareiškė abi šalys arba jeigu liudytojai, specialistai ir ekspertai šaukiami ar ekspertizė daroma
teismo iniciatyva, tai reikalaujamas sumas įmoka proceso šalys lygiomis dalimis. ABTĮ 43
straipsnio 6 dalis skelbia, jog sumas, priklausančias liudytojams, specialistams ir ekspertams, teismas išmoka, jiems atlikus savo pareigas, iš teismo specialios sąskaitos. Tuo atveju,
jei šalys tokių sumų į teismo specialią sąskaitą neįmoka, pagal ABTĮ 43 straipsnio 7 dalį jos
priteisiamos į teismo specialią sąskaitą iš proceso šalies, kurios nenaudai priimtas sprendimas, arba iš proceso šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui.
48. Priskiriant aptariamas išlaidas prie susijusių su bylos nagrinėjimu neturi reikšmės tai, ar konkrečia eksperto išvada byloje buvo remtasi. Byloje Nr. AS492-45/2012 Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog nei ABTĮ 43 straipsnio 7 dalyje, nei
kitoje teisės normoje nėra numatyta reikalavimo, sprendžiant klausimą dėl iš teismo
depozitinės sąskaitos išmokėtos sumos ekspertizės išlaidoms padengti įmokėjimo į teismo depozitinę sąskaitą, vertinti, kokia apimtimi byloje buvo tokia išvada remtasi, o tai,
kad teismai sprendimus grindė kitos ekspertizės išvada, nesudaro pagrindo nepriteisti
išlaidų už tokį įrodymą. ABTĮ 43 straipsnyje numatytas išlaidų ekspertams atlyginimas
yra besąlyginis ir nepriklauso nuo ekspertų išvadų pagrįstumo, teisėtumo, vertinimo ir
reikšmės byloje priimtam sprendimui, taip pat nepriklauso nuo to, kokios šalies prašymu buvo skirta ekspertizė. Argumentai, susiję su ekspertų išvadų pagrįstumu ir jų vertinimu, gali būti reikšmingi teismui šiomis išvadomis remiantis kaip įrodymu priimant
sprendimą, tačiau nesudaro pagrindo kitaip vertinti (spręsti) teisės gauti iš kitos šalies
patirtų išlaidų atlyginimo klausimą (2010 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146–422/2010). Kita vertus, tokių išlaidų atlyginimas galimas tik tuomet, kai atitinkami ekspertai buvo teismo įpareigoti atlikti ekspertizę. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nustatęs, jog pareiškėjo nurodyti ekspertai byloje teismo nebuvo įpareigoti atlikti ekspertizę, pripažino, kad išlaidos jų paslaugoms apmokėti nepatenka į
ABTĮ 43 straipsnyje numatytų ekspertizės išlaidų kategoriją ir negali būti priteisiamos,
taip pat jos nepriteistinos ir kaip atstovavimo išlaidos, nes pareiškėjas savo teiginių, kad
minėti ekspertai turėtų būti traktuojami kaip atstovai, nepagrindė (2009 m. birželio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 292/2009). Tačiau, kaip minėta, išlaidos susijusios su ekspertiniu tyrimu, gali būti priteisiamos pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį (žr.
Apibendrinimo poskyrio III.3.1.1. Proceso šalių išlaidos 46 paragrafą).
49. Priteisdamas sumas ekspertams ir ekspertų organizacijoms, teismas taip pat
vertina pateiktus dokumentus, siekdamas nustatyti konkrečių sumų išmokėjimo pagrįstumą, todėl jei pateikti dokumentai neišsamūs, priteistinos sumos, vadovaujantis
teisingumo ir protingumo principais, gali būti koreguojamos. Pavyzdžiui, teismui buvo
pateiktas eksperto darbo laiko žiniaraštis ir PVM sąskaita faktūra, iš kurios matyti, kad
ekspertizės išlaidos sudaro 48 314 Lt, tačiau nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys ekspertizės atlikimo išlaidas, t. y. duomenys, kokiais metodais ir tvarka buvo apskaičiuoti ekspertizės atlikimo įkainiai, todėl teismas pats nustatė galutinę atlygintiną
ekspertizės kainą – 16 000 Lt (2010 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143–1605/2010).
50. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskirtinos ir sumos, išmokėtos specialistams, ir tokių išlaidų buvimą nepaneigia tas faktas, kad pats specialistas į teismo posėdį
nebuvo kviečiamas, nes specialisto paaiškinimai, remiantis ABTĮ 61 straipsnio 2 dalimi, gali
būti ir raštiški (2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–668/2011).
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III.3.2. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
(ABTĮ 44 str. 1, 4 ir 5 d.)

51. Lietuvos administraciniame procese vyrauja principas „pralaimėjęs moka“, kuris įtvirtintas ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje, kad proceso šalis, kurios naudai
priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Bylinėjimosi
išlaidų atlyginimas atlieka kelias pagrindines funkcijas: pirma, padeda užtikrinti šalių teisę
į teisminę gynybą, veiksmingą ir kokybišką procesą, nes priešingu atveju, žinodamos, kad
net ir laimėjusios bylą negalės gauti patirtų išlaidų atlyginimo, jos vengtų administracinį
procesą pasirinkti kaip vieną iš ginčo sprendimo formų, taip pat samdytis profesionalius
atstovus ir pan.; antra, atlieka svarbų prevencinį vaidmenį, nes žinojimas, kad pralaimėjimo
atveju šalis turės sumokėti ne tik savo, bet ir bylą laimėjusios šalies išlaidas, apsaugo nuo
nepagrįstų skundų ar atsiliepimų į skundus pareiškimo ir pan.; trečia, padeda reguliuoti
šalių procesinį elgesį, nes rizika apmokėti kitos šalies išlaidas advokatų pagalbai atgraso
nuo nepagrįsto ir ilgo bylinėjimosi; ketvirta, kompensuoja dėl kaltos proceso šalies patirtas išlaidas (2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m., 303 – 316 p., 2010
m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1440/2009).
52. Nepaisant teigiamų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo aspektų, šio instituto prevencinis vaidmuo gali turėti ir teisę į teisminę gynybą ribojantį poveikį, nes rizikuodamas būti įpareigotas padengti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas asmuo gali susilaikyti
nuo savo pažeistos subjektinės teisės gynimo teisme. Šis aspektas tampa ypač svarbus
administraciniame procese, kuriame paprastai privatus subjektas gina savo teises, kurias
tikrai ar tariamai pažeidė viešojo administravimo subjektai. Todėl Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, jog administraciniame procese
turi būti ieškoma pusiausvyros, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas taptų teisę į teisminę gynybą užtikrinančia, o ne ribojančia priemone (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS822-774/2011).
53. 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. Kiekvieno proceso metu neišvengiamai kyla papildomų procesinių
klausimų, kurių išsprendimas būna susijęs su inter alia teise į teisingą teismo procesą, teise į visapusišką bylos faktinių aplinkybių išnagrinėjimą ar galutinio sprendimo
įvykdymo užtikrinimu, tačiau 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 tokiu konstatavimu (2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–696/2010, 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS492-704/2011). Atitinkamai apeliacinės instancijos teismui grąžinus bylą nagrinėti
pirmosios instancijos teismui iš naujo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas dar
negali būti sprendžiamas, nes byla nėra baigta (2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–463/2008, 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS492-704/2011). Priešingu atveju galėtų susidaryti situacija, kai konkrečia712
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me 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. Atsižvelgiant į tai, atsakovas, pavyzdžiui, neįgis teisės reikalauti bylinėjimosi išlaidų, tenkinus jo atskirąjį skundą reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimu, o šią teisę įgis tuo atveju, jei byla bus išspręsta jo naudai (2011 m. sausio
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–696/2010).
54. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje minima formuluotė „kurios naudai priimtas sprendimas“ – reiškia, kad išlaidos priteisiamos tai šaliai, kuri laimi bylą, t. y. kurios atžvilgiu
priimtas teismo baigiamasis aktas yra palankus (patenkinti materialiniai reikalavimai).
Be to, toks laimėjimas siejamas su kitos šalies veiksmų (neveikimo) neteisėtumo pripažinimu (2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–485/2010,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 500 – 503 p.).
Todėl tais atvejais, kai skundo reikalavimai tenkinami, tačiau atsakovo veika nepripažinta neteisėta ir skundo reikalavimų patenkinimą iš esmės nulemia ne jo veiksmai, o
kitos aplinkybės, toks atsakovas negali būti laikomas atsakingu dėl pareiškėjos teismo
išlaidų atsiradimo ir šios išlaidos iš minėto atsakovo negali būti priteisiamos. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutarties
dalį, kuria buvo priteistos pareiškėjui iš atsakovo išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos administraciniame teisme, konstatavęs, jog atsakovas negali
būti laikomas atsakingu dėl pareiškėjos nurodomų teismo išlaidų atsiradimo ir šios išlaidos iš atsakovo negali būti priteisiamos. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžė, jog
skundžiamo administracinis teisės akto dalis panaikintina tik remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimu dėl padaryto pažeidimo ir
sankcijos už jį neproporcingumo, taigi pareiškėjos ginčytos atsakovo akto dalies pripažinimą neteisėta ir panaikinimą nulėmė ne atsakovo neteisėtų veiksmų atlikimas, o dėl
bylos teisminio nagrinėjimo metu priimto Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2008 m. sausio 21 d. nutarimo pasikeitęs administracinės bylos teisinės situacijos vertinimas. Be to, nurodytas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas įsiteisėjo
jau vykstant aptariamos administracinės bylos procesui pirmosios instancijos teisme,
todėl atsakovas iš esmės neturėjo jokių galimybių daryti įtaką šio administracinio ginčo
eigai ir savo elgesiu pakoreguoti ginčo santykius taip, kad būtų išvengta administracinės
bylos iškėlimo ir atitinkamų pareiškėjos teismo išlaidų atsiradimo pirmosios instancijos
teisme. (2009 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-390/2009, 2010
m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–281/2010, 2010 m. gegužės
10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-509/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 384 - 394 p.).
55. Teismų praktika patvirtina, jog sprendimas laikytinas priimtu atitinkamos proceso šalies naudai ir tais atvejais, kai neatnaujinamas procesas byloje pagal kitos proceso
šalies prašymą. Tokiu atveju suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, jei, pavyzdžiui, buvo ruoštas atsiliepimas į prašymą dėl proceso atnaujinimo, ir tokios
teisės nepaneigia išimtinis proceso atnaujinimo instituto pobūdis ir tai, kad administracinė byla jau buvo užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu (2012 m. kovo 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P602-71/2012). Tuo atveju, kai pirmoje instancijoje pareiškėjo
skundas tenkinamas iš dalies, o padavusių subjektų apeliacinis skundas dėl atitinkamos
dalies atmetamas, pareiškėjo patirtos apeliaciniame procese išlaidos atmestų reikalavimų
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pirmosios instancijos teisme daliai nemažintinos, nes apeliacinės instancijos teismo nutartis laikytina kaip visiškai priimta pareiškėjo naudai. Kitaip tariant, apeliacinio proceso
išlaidos turi būti paskirstomos pagal apeliacijos, o ne pirmosios instancijos baigtį (2011 m.
rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2186/2011).
56. Tretieji suinteresuoti asmenys teisę į išlaidų atlyginimą įgyja, kai išnagrinėjus
bylą yra patenkinamos ar apginamos jų teisės (ABTĮ 44 str. 5 d.). Pavyzdžiui, byloje, kurioje pareiškėja I. V., be kita ko, siekė nuginčyti trečiajam suinteresuotam asmeniui AB
„Alvilė“ nuosavybės teise priklausančių inžinerinių tinklų teisinės registracijos teisėtumą, Vyriausiasis administracinis teismas paliko pirmosios instancijos teismo nutartį,
kuria AB „Alvilė“ naudai priteistos iš pareiškėjos atstovavimo išlaidos, galioti, konstatavęs, jog tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, tiek ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi, kuria nors ir pakeistas pirmosios instancijos teismo sprendimas, buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens AB „Alvilė“ teisės,
todėl ji turi teisę gauti savo turėtų išlaidų atlyginimą (2009 m. lapkričio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS756-57/2009).
57. Anksčiau paminėtas principas „pralaimėjęs moka“ nustato bendrąją bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklę, tačiau ne visada įmanoma vienareikšmiškai nustatyti, kuriai šaliai palankus sprendimas, ir ar apskritai tokių yra, taip pat kas
atsakingas už tokių išlaidų atlyginimą. Su tokiais neaiškumais dažniausiai susiduriama
tuomet, kai skundas tenkinamas iš dalies, byla užbaigiama nepriėmus sprendimo, byloje
yra pralaimėjusių šalių daugetas, todėl prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjantis teismas privalo ne tik formaliai vadovautis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta
nuostata („Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą“), bet įvertinti visas su byla susijusias aplinkybes ir priimti
teisingą bei pagrįstą sprendimą.
III.3.2.1. Išlaidų paskirstymas, skundą tenkinus iš dalies
(ABTĮ 44 str. 1 d. ir 4 d.)

58. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos,
kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo
sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-342/2012). Konkreti proporcija nustatoma atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi
įsiteisėjusiu administracinio teismo baigiamuoju procesiniu aktu buvo patenkinti pareiškėjo pirmosios instancijos teisme pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai (2010
m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-68/2010). Minėta proporcija,
jei įmanoma, dažniausiai nustatoma kaip matematinis tenkintos (atmestos) skundo reikalavimo dalies santykis su visais skunde keltais materialiniais teisiniais reikalavimais
ir išreiškiama dalimis arba procentais (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-457/2011, 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492144/2012). Tais atvejais, kai skunde kelti reikalavimai turi vien tik kiekybinę (skaitinę)
išraišką (pavyzdžiui, reikalavimai dėl darbo užmokesčio, kitų išmokų ir kompensacijų
priteisinimo, žalos atlyginimo, reikalavimai dėl baudų sumažinimo ar sprendimų, kuriais
paskaičiuoti mokesčiai bei delspinigiai, pakeitimo ir pan.), proporcija paprastai nustato714
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ma pagal priteistą sumą (2010 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–
120/2010, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-9/2012), neturtinių reikalavimų atveju – paprastai pagal tenkintų savarankiškų reikalavimų vienetų
skaičių (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-138/2012, 2012
m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-74/2012), o tais atvejais, kai
vienoje byloje pareikšti keli skirtingos prigimties reikalavimai – vėlgi pagal tenkintų
pakankamai savarankiškų reikalavimų vienetų skaičių (2012 m. sausio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS602-68/2012).
59. Pažymėtina, jog proporcijos (santykio) nekeičia tie reikalavimai, kurių pareiškėjas ABTĮ 52 straipsnyje nustatyta tvarka atsisakė (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011), taip pat, kaip jau minėta, procesinio pobūdžio
reikalavimai. Pavyzdžiui, prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą išsprendimas
pareiškėjo naudai ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų taikymo prasme negali būti
vertinamas kaip savarankiško reikalavimo pareiškėjo naudai išsprendimas (2010 m.
sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–68/2010).
60. Skundą tenkinus iš dalies ir nustačius proporciją, ją yra įprasta taikyti visoms
prašomoms priteisti išlaidoms, nesiejant jų atsiradimo su konkrečiu tenkintu reikalavimu. Todėl, pavyzdžiui, tenkinus tik vieną iš trijų keltų reikalavimų, gali būti priteisiama
tik trečdalis žyminio mokesčio sumos nepaisant to, jog žyminis mokestis administraciniame procese fiksuotas ir jo dydis nepriklauso nuo pareikštų reikalavimų skaičiaus,
taip pat ir trečdalis išlaidų už ekspertizės atlikimą, atstovavimą ir t.t. (2010 m. gruodžio
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–775/2010).
III.3.2.2. Išlaidų paskirstymas, kai byla užbaigiama nepriėmus teismo sprendimo
(ABTĮ 44 str. 1, 3, 4 ir 5 d.)

61. Byla nepriėmus teismo sprendimo dėl ginčo esmės gali baigtis dviem būdais
– nutraukus bylą (ABTĮ 101 str.) ar palikus skundą nenagrinėtą (ABTĮ 103 str.). ABTĮ
tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šiais atvejais (išimtis tik
ABTĮ 44 str. 3 d., numatanti išlaidų atlyginimą, atsisakius skundo), todėl tokiais atvejais
sprendžiant išlaidų paskirstymo klausimą reikėtų įvertinti kelto ginčo turinį, procesinius šalių santykius ir jų procesinį elgesį, taip pat įvertinti, kokioje bylos nagrinėjimo
stadijoje byla užbaigta nepriėmus sprendimo bei nustatyti atsakingą dėl bylinėjimosi
išlaidų kilimo asmenį.
62. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis numato, jog šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus
prašymą (skundą) teismui. Ta aplinkybė, kad atsakovas nekeitė ar nenaikino pareiškėjo
ginčytų sprendimų, šiuo atveju reikšmės neturi, nes pareiškėjo reikalavimų patenkinimu laikytini ir tokie veiksmai, kai anksčiau priimti aktai tiesiogiai nebuvo pakeisti,
tačiau buvo priimti nauji aktai, patikslinantys ankstesniųjų taikymą (2012 m. kovo 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 151/2012). Šiuo atžvilgiu esminės reikšmės
neturi ir tai, kokie vidiniai motyvai paskatino atsakovą geruoju patenkinti pareiškėjo
reikalavimą. Esminė aplinkybė yra ta, kad de facto reikalavimas buvo patenkintas tik
po to, kai pareiškėjas kreipėsi į teismą. Priešingas situacijos aiškinimas būtų pagrindas
atmesti prašymą, jei tik atsakovas rastų kokių nors įrodymų (raštų, dokumentų ar kt.),
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kurie parodytų kitus, nei pareiškėjo kreipimasis į teismą, skundo reikalavimo tenkinimo pagrindus. Tokia situacija būtų neproporcinga ir pažeistų teisėtų lūkesčių principą.
Kiekvieną kartą kreipdamasis į teismą, pareiškėjas negalėtų būti tikras dėl teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsiradimo, jei vėliau bet kuriuo momentu atsakovas įvykdytų pareiškėjo reikalavimą ir motyvuotų tai bet kokiomis aplinkybėmis. Tokiu būdu
atsakovas nepagrįstai išvengtų pareigos atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, nors ir
kreipimosi į teismą momentu pareiškėjo reikalavimas nebuvo de facto įvykdytas arba
pareiškėjas apie tai nežinojo ir negalėjo žinoti (2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–596/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2012 m., 369 – 374 p., 2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822-774/2011).
63. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, kai pareiškėjas atsisako
skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, ABTĮ egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, kuri užpildoma taikant įstatymo analogiją (ABTĮ 4 str. 6 d.). Pagal analogiją
pirmiausia taikytinos tą patį teisės institutą, t. y. bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, reglamentuojančios normos. Skundo atsisakymas ir bylos nutraukimas pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš esmės prilygsta teismo sprendimui, priimtam atsakovo
naudai, t. y. skundo netenkinimui. Pareiškėjui atsisakius savo reikalavimų ir teismui nutraukus bylą, teisė į teisminę gynybą laikoma realizuota, ir pareiškėjas su tapačiu reikalavimu niekada nebeturės teisės kreiptis į teismą. Analogiškos teisinės pasekmės iškyla ir
įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo pareiškėjo skundas netenkinamas (ABTĮ 37 str. 2
d. 4 p., 101 str. 2 p.). Todėl pareiškėjui atsisakius skundo net ir tais atvejais, kai atsakovas
geruoju jo nepatenkina, atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti jo patirtas išlaidas, nes
jis jau gali būti ėmęsis aktyvių savo teisių gynybos veiksmų ir patyręs atitinkamų bylinėjimosi išlaidų. Situacija, kai tokios išlaidos būtų pagrįstos, tačiau nebūtų atlyginamos,
nebūtų pateisinama teisingumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo požiūriu, nes šios
išlaidos patiriamos dėl pareiškėjo kreipimosi į teismą (2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008).
64. Kai byla nutraukiama jos neišnagrinėjus iš esmės (t. y. kuomet nėra aišku, kieno naudai būtų buvęs priimtas galutinis teismo sprendimas) ir teismo išlaidų atlyginimo prašo trečiasis suinteresuotas asmuo, pirmiausiai būtina įvertinti kelto ginčo turinį,
taip pat nustatyti, kaip pareiškėjo kelti reikalavimai yra susiję su trečiojo suinteresuoto
asmens teisėmis, nustatyti, ar pareiškėjo prašymo patenkinimo atveju trečiojo suinteresuoto asmens teisės būtų pasikeitusios arba pasibaigusios, įvertinti, kokioje bylos nagrinėjimo stadijoje byla buvo nutraukta bei nustatyti, kas yra atsakingas dėl trečiųjų
suinteresuotų asmenų kreipimosi į administracinį teismą (kieno iniciatyva tretieji suinteresuoti asmenys buvo įtraukti į bylos nagrinėjimą), taigi, atitinkamai ir dėl trečiųjų
suinteresuotų asmenų patirtų išlaidų (2010 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-166/2010). Pavyzdžiui, byloje, kurioje pareiškėjas V. J. ginčijo Kauno
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl detaliojo plano žemės
sklypui, priklausančiam trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Unimodus“, patvirtinimo, pripažinta UAB „Unimodus“ teisė į išlaidų atlyginimą iš pareiškėjo teismui bylą
nutraukus dėl to, jog pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti. Teismas pabrėžė, jog
UAB „Unimodus“ į procesą trečiuoju suinteresuotu asmeniu buvo įtrauktas pareiškėjo
iniciatyva, nes būtent jis savo skunde prašė suinteresuotais asmenimis į bylą įtraukti sklypų savininkus, UAB „Unimodus“ bylos nagrinėjimo eigoje su pareiškėjo reikalavimais
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nesutiko ir prašė bylą nutraukti, o bylos nenutraukus – prašė pareiškėjo skundą atmesti,
tokiu būdu palaikydamas atsakovo poziciją, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas. Dėl
šios priežasties konstatuota, jog trečiojo suinteresuoto asmens interesai ir teisės, kurios
pareiškėjo skundo tenkinimo atveju būtų pasikeitusios, buvo visiškai (pilna apimtimi)
apginti (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-71/2012).Teismų
praktika rodo, jog bylą nutraukus ABTĮ 101 straipsnio 6 punkto pagrindu (paaiškėjus,
kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti, arba teismas atmetė tokį prašymą), teismo sprendimas nutraukti bylą pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį taip pat laikytinas
teismo sprendimu priimtu atsakovo naudai, todėl atitinkamu būdu sprendžiamas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas (2010 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556 – 174/2010). Tos pačios pozicijos laikytasi ir byloje, kurioje skundas
dalyje paliktas nenagrinėtu ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto pagrindu, nes suinteresuotas
asmuo nesilaikė nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (2009
m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525–1290/2009).
III.3.2.3. Išlaidų paskirstymas esant šalių daugetui
(ABTĮ 44 str.)

65. Praktikoje labai dažnos situacijos, kai teismo baigiamasis aktas (ne)naudingas ne vienai, o kelioms šalims (keliems pareiškėjams, keliems atsakovams, atsakovui
ir trečiajam suinteresuotam asmeniui ir pan.). Tokiu atveju sprendžiant klausimą dėl
bylinėjimosi išlaidų priteisimo, reikia nuspręsti, kurie subjektai turi pareigą atlyginti
laimėjusios šalies išlaidas, kokiomis dalimis ir kokiu būdu, t. y. solidariai ar lygiomis
dalimis. Vien tas faktas, kad pralaimėjusios šalies pusėje yra keli subjektai automatiškai
nereiškia, kad visi jie privalės atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Teismų praktikoje išskiriamos tokios taisyklės: pirma, jei išlaidų atsiradimą nulėmė tik viena proceso šalis, kai jų
buvo keletas, išlaidos priteistinos tik iš jos vienos, kaip atsakingo už išlaidų atsiradimą
asmens. Pavyzdžiui, pareiškėjas prašė priteisti atstovavimo išlaidas, patirtas bylinėjantis
pirmosios instancijos teisme po to, kai byloje buvo atnaujintas procesas. Teismas priėjo
išvadą, jog už pareiškėjo patirtų atstovavimo išlaidų atsiradimą yra atsakingas prašymą
dėl proceso atnaujinimo padavęs vienas trečiasis suinteresuotas asmuo – D. V., todėl
tik iš jo pareiškėjas gali reikalauti atstovavimo išlaidų atlyginimo (2011 m. sausio 21 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–22/2011). Analogiškai šis klausimas išspręstas
ir byloje Nr. AS822–485/2010, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad
atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas negali būti laikomas atsakingu dėl pareiškėjos išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, nes registracijos panaikinimą nulėmė ne VĮ
Registrų centro Vilniaus filialo neteisėti veiksmai (registracija atitiko teisės aktų reikalavimus), o ta aplinkybė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pripažinimo tinkamu naudoti
aktas, kaip daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo turto
registre juridinis pagrindas, teismo sprendimu buvo panaikintas, todėl prašoma išlaidų
suma priteistina iš vieno atsakovo – Vilniaus apskrities viršininko administracijos (2010
m. rugpjūčio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–485/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2011 m., 500 – 503 p.).
Antra, sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, kai panaikinamas atsakovo
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individualus administracinis aktas, kuris buvo priimtas remiantis trečiojo suinteresuoto
asmens pateiktais duomenimis, bylinėjimosi išlaidas paskirstyti ir atsakovui, ir trečiajam suinteresuotam asmeniui nėra pagrindo – išlaidos priteistinos iš atsakovo. Sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nevertinama, kokia yra įvairių subjektų įtaka
konkrečiam individuliam administraciniam aktui, nes toks paskirstymas būtų neprotingas ir neadekvatus. 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 bylinėjimo išlaidų kontekste, o toks nustatymas nepagrįstai vilkintų bylų nagrinėjimą, pažeistų
proceso ekonomiškumo principą. Tačiau tuo atveju, jei byloje būtų panaikintas aktas,
kurio pagrindu buvo priimtas kitas (taip pat panaikintas aktas), būtų galima reikalauti,
kad bylinėjimosi išlaidas atlygintų ir pirmąjį aktą priėmęs subjektas (2011 m. gegužės
20 d. Nr. AS858–374/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21,
2011 m., 500 – 504 p.).
Trečia, pralaimėjusios šalys įpareigotinos atlyginti išlaidas ne solidariai, o lygiomis
dalimis, nes nei ABTĮ, nei CPK nenumato, jog išlaidų atlyginimas gali būti priteisiamas
iš kelių asmenų solidariai, o pagal CK 6.5 ir 6.6 straipsnių nuostatas solidarioji skolininkų prievolė atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat tais
atvejais, kai prievolės dalykas yra nedalus (2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS556–11/2011).
66. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis aiškiai nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Ir tokia teisė negali būti paneigta argumentuojant kitos šalies (pralaimėjusios šalies) ar subjekto, kuris
kreipėsi dėl teismo išlaidų atlyginimo, teisiniu statusu. Taigi bylinėjimosi išlaidos gali
būti priteisiamos iš pelno nesiekiančio viešojo juridinio asmens (pavyzdžiui, sodininkų
bendrijos) (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-532/2011),
iš vienos biudžetinės įstaigos kitai biudžetinei įstaigai (2011 m. balandžio 8 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-125/2011) ir pan. Jei pralaimėjusi šalis yra prokuratūra, kuri į teismą kreipėsi gindama viešą interesą, proceso šalių išlaidos, kurias jos patyrė
pradėjus procesą dėl prokuroro kreipimosi, atlyginamos iš valstybės biudžeto lėšų (2008
m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-617/2008, 2009 m. liepos 17
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 438/2009).
67. Tais atvejais, kai byloje įvyksta pareiškėjo, pateikusio skundą byloje, teisių perėmimas, ir toks asmuo jokia forma neišreiškia nesutikimo su nagrinėjama byla, negalima
pradinio pareiškėjo pasikeitimu motyvuoti negalimumą atlyginti byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas tokią teisę įgijusioms proceso šalims (2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858–550/2011).
III.3.3. Bylinėjimosi išlaidų mažinimas
(ABTĮ 44 str.)

68. Kaip jau buvo minėta, bylinėjimosi išlaidos atlyginamos, kai jos yra apmokėtos
(realios išlaidos), tačiau tai nereiškia, kad visos jos ir bus priteistos. Atitinkama bylinėjimosi išlaidų suma nepriteisiama, kai skundas tenkintas iš dalies, išlaidos nesusijusios
su bylos nagrinėjimu, ne visos jos pagrįstos ir pan. Toks normavimas įtvirtintas ABTĮ
procesinėmis teisės normomis bei teismų praktikos suformuotomis taisyklėmis. Taigi
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sprendžiant klausimą dėl išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu, atlyginimo negali būti vadovaujamasi CK 6.251 straipsnio 1 dalies nuostatomis dėl visiško
padarytų nuostolių atlyginimo, nes pastarojoje normoje įtvirtinta asmens nuostolių (žalos) kompensavimo taisyklė taikytina sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės
dydžio (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012).
69. Nors įstatymų leidėjas ABTĮ expressis verbis nėra numatęs, kad pralaimėjusi šalis
galėtų būti atleista (visiškai ar iš dalies) nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo kitai šaliai
dėl sunkios materialinės padėties, tokia galimybė visgi išlieka, nes teisinis reguliavimas
neturi kliudyti teismui vykdyti teisingumą ir priimti sprendimą, vadovaujantis teise, inter alia nenusižengiant teisingumo, protingumo, proporcingumo imperatyvams. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo instituto paskirtis nėra nubausti pralaimėjusią šalį, o užtikrinti
kuo geresnį ir racionalų laimėjusios šalies turėtų išlaidų atlyginimą. Taigi, vadovaujantis
bendraisiais – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo – principais, pralaimėjusi proceso šalis gali būti atleista visiškai (ar iš dalies) nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, tačiau
tik išimtiniais atvejais, tokiu atveju įvertinant ne tik proceso šalies turtinę padėtį, bet ir
administracinės bylos proceso šalių procesinį elgesį ir kitas aplinkybes (2008 m. rugsėjo
25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-81/2008, 2009 m. spalio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-913/2009, 2010 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-302/2010). Vien ta aplinkybė, jog pralaimėjusi šalis – biudžetinė institucija, nesudaro pagrindo mažinti prašomas priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidas
(2010 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1440/2009).
70. Pastebėtina, kad administracinėje byloje Nr. AS556-496/2008 apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad tai, jog pareiškėjo turtinė padėtis buvo pagrindas atleisti jį
nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nereiškia, kad jis atleidžiamas nuo pareigos atlyginti
bylą laimėjusios šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas. Priešingu atveju asmenys, pagal
įstatymus atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo valstybei, taip užtikrinant jų
teisę į teisminę gynybą, įgytų galimybę šia teise piktnaudžiauti, nes, nepriklausomai
nuo bylos baigties, išvengtų pareigos kitai šaliai atlyginti šios patirtas išlaidas (2008 m.
rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-496/2008, 2008 m. sausio 3 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-42/2008).
III.3.4. Atstovavimo išlaidos ir jų paskirstymas
(ABTĮ 44 str. 6 d.)

71. Teismų praktika patvirtina, jog didžiausią priteistinų išlaidų dalį dažnai sudaro
atstovavimo išlaidos (čia jos suprantamas plačiąja prasme, kaip visos išlaidos, atsiradusios dėl atstovo teiktų paslaugų, o ne tik dėl atstovavimo teismo posėdyje), todėl jos
aptartinos atskirai.
72. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis atskirai išskiria proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, kurių atlyginimo
klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2
dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,
atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo
ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro
kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsa719
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kymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio
už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus
dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijos pateikia maksimalius dydžius už
konkrečias advokato (advokato padėjėjo) teikiamas teisines paslaugas, apskaičiuojamus
taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Skirtingais laikotarpiais minimalios algos
dydžiai kito (Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 543
,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2007 m. liepos 1 d. patvirtino 700
Lt MMA, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368
,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. 800 Lt MMA),
todėl apskaičiuojant konkrečias sumas už teiktas teisines paslaugas, imamas tas MMA
dydis, kuris galiojo konkrečios teisinės paslaugos teikimo metu (2008 m. spalio 28 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 563/2008).
73. Pažymėtina, jog Rekomendacijose pateiktas nebaigtinis advokato teisinių paslaugų sąrašas, todėl tais atvejais, kai kokia nors teikta paslauga nenumatyta Rekomendacijose, priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas,
numatytas Rekomendacijose (Rekomendacijų 10 punktas). Pavyzdžiui, patikslinto prašymo surašymas gali būti atlyginamas taikant koeficientą, numatytą kitiems dokumentams, susijusiems su atstovavimu bylų procese, parengimui – 0,12 (Rekomendacijų 8.16
p.), o ne kaip už ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį parengimą – 3
(Rekomendacijų 8.2 p.); prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl teisės akto konstitucingumo ar į Vyriausiąjį administracinį teismą dėl teisės akto teisėtumo ištyrimo
arba parengtas atsiliepimas į trečiojo asmens pateiktą prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje gali būti atlyginamas pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, numatantį
koeficientą kaip už kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai (2009 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–292/2009, 2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P602-71/2012); susipažinimas su bylos medžiaga teisme, medžiagos rengimas ekspertui, pasirengimas teismo posėdžiui ir pan., traktuojami kaip atstovavimo klientui teismo
posėdyje sudedamieji elementai ir gali būti atlyginami pagal Rekomendacijų 8.18 punktą (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, 2011 m.
gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-29/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012). Tačiau teismų praktika patvirtina, jog kai kurios
Rekomendacijų 8 punkte tiesiogiai neminimos teisinės paslaugos atitinkamais atvejais
gali būti nelaikomos savarankiškomis ir už jų teikimą patirtos išlaidos gali būti atskirai
nepriteisiamos, teismui įvertinus bylos medžiagą ir pripažinus, jog jos įeina į atskirų
paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį. Pavyzdžiui, susitikimas su klientu, teismų praktikos analizė, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas,
teismo sprendimo gavimas gali būti sudėtine skundo parengimo paslaugos dalimi, todėl
ir patirtos išlaidos už minėtas paslaugas gali būti traktuojamos kaip išlaidos už vieną
teisinę paslaugą – skundo parengimą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14619/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245-/2012);
teismo posėdžio metu pareikštas prašymas dėl papildomų dokumentų išreikalavimo
laikytinas atstovavimo teisme dalimi (2012 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje
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byloje Nr. AS143-29/2012).
74. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Rekomendacijų 8.16 punktas numato rekomenduojamą priteistiną maksimalų užmokesčio dydį ir už kitų dokumentų, susijusių su
atstovavimu bylų procese, parengimą, tačiau išskyrus dokumentus, kuriais šalinami
procesinių dokumentų trūkumai. Pastaroji išimtis turėtų būti taikoma sistemiškai su
Rekomendacijų 2 punkte nurodytais kriterijais ir Rekomendacijų 10 punkte įtvirtinta
teiktų teisinių paslaugų analogija. Todėl tais atvejais, kai šalinami anksčiau to paties
advokato ruoštų procesinių dokumentų trūkumai, išlaidos tokiems dokumentams turėtų būti įskaičiuojamos į išlaidas pirminio skundo surašymui, neviršijant Rekomendacijų
atitinkame punkte nurodyto maksimalaus dydžio, o tais atvejais, kai advokatas teikia
patikslintą ar pataisytą anksčiau kito asmens rengtą procesinį dokumentą (pavyzdžiui,
pareiškėjo rašytą), šalies išlaidos turėtų būti atlyginamos, kaip ir pirminio procesinio
dokumento parengimo atvejais (2012 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-298/2012).
75. Nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį rekomenduojama atsižvelgti į: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių
žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į
kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių
klausimų naujumą; kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Be to, Rekomendacijų 11 punktas įtvirtina, jog teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos
aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (pavyzdžiui, kai advokatas arba advokato padėjėjas teikia teisines paslaugas itin sudėtingoje
byloje ir pan.) Štai byloje, kurioje buvo sprendžiama, ar buvo padarytas konkurencijos
teisės ir Europos bendrijos steigimo sutarties pažeidimas, nuspręsdamas dėl apeliantui
priteistinų atlygintinų išlaidų dydžio Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo,
jog nuo rekomenduojamų maksimalių dydžių nukrypstama juos padidinant 50 procentų, kadangi byla teisės aiškinimo ir taikymo aspektu buvo itin sudėtinga (2009 m.
spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009). Taigi, matyti, jog išlaidų
sistema yra pakankamai lanksti, o vertinant, ar byla sudėtinga, kreipiamas dėmesys į
sprendžiamų byloje klausimų naujumą ir išskirtinumą, dalyvaujančių asmenų skaičių,
taikomų teisės aktų kiekį, būtinybę rinkti daug įrodymų ar rėmimąsi specialiomis žiniomis, suformuotos vieningos teismų praktikos atitinkamos kategorijos bylose (ne)
buvimą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011).
Pralaimėjusiai šaliai teigiant, kad byla nesudėtinga, ši turi pateikti aiškų ir vienareikšmį bylos vertinimą jos sudėtingumo aspektu, nes tik abstraktūs teiginiai, kad byla nesudėtinga priteistinos sumos dydžio mažinimui įtakos neturi (2011 m. gruodžio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-935/2011). Teismų praktikoje yra buvę atvejų,
kai, vadovaujantis Rekomendacijų 11 punktu, pareiškėjui pirmosios instancijos teismo
buvo priteistas net šešis kartus didesnis nei pagal Rekomendacijas maksimalus išlaidų
dydis, tačiau Vyriausiasis administracinis teismas pripažinęs, jog byla visgi išskirtinė
(labai didelė bylos apimtis, bylos procese patirtos proceso šalių ir teismo labai didelės
darbo bei laiko sąnaudos, byloje nagrinėti klausimai, susiję ne tik su nacionaline, bet
ir su Europos Bendrijos teise, teiktas prašymas dėl norminių aktų teisėtumo ištyrimo
ir juo pasiektas norimas teisinis rezultatas), priėjo išvados, kad išlaidų padidinimas 6
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kartus yra pernelyg didelis ir priteisė išlaidų dydį padidindamas jį du kartus. Teismas
taip pat nurodė, jog visos bylos sudėtingumas lėmė ir kiekvienos advokatų pareiškėjui
teiktos teisinės paslaugos sudėtingumą, o tai sąlygoja maksimalių priteistinų išlaidų dydžių didinimą dėl visų pareiškėjui advokatų suteiktų teisinių paslaugų rūšių. Todėl nėra
pagrindo sutikti su atsakovo pozicija, jog šiuo atveju, taikant Rekomendacijų 11 punktą,
negali būti taikomas toks išlaidų skaičiavimo metodas, kai padidinama visa pareiškėjui
pagal Rekomendacijų 8 punktą apskaičiuota priteistina maksimali išlaidų suma (2009
m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 292/2009).
76. Sprendžiant, ar išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,
atitinka priteistinoms išlaidoms keliamus kriterijus (su teismo procesu susijusios, būtinos, pagrįstos ir realios išlaidos), vertinamos ne tik konkrečios sąskaitos ir jų apmokėjimo dokumentai, bet ir sudarytos teisinės pagalbos sutartys. Kiekvienoje byloje atstovų
suteiktos teisinės paslaugos turi būti vertinamos visos bylos kontekste, nes procesinio
dokumento parengimas bei atstovavimas teismo posėdžiuose yra atliekami atsižvelgiant
į visos bylos proceso eigą bei kontekstą. Tokių išvadų prieita byloje, kurioje trečiasis
suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių lyra“ nesutiko su pirmosios instancijos teismo jam
priteista bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma, o Vyriausiasis administracinis teismas,
palaikydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, pabrėžė, jog byla nelaikytina itin
sudėtinga, joje spręsti klausimai nėra nauji, specialios kompleksinės žinios, pavyzdžiui,
Europos Sąjungos teisės išmanymas, byloje rengiant atsiliepimą į pareiškėjo skundą nebuvo reikalingos, o pagal Rekomendacijose nustatytus maksimalius koeficientus priteisiamos bylos išlaidos bylose, kurios atitinka tam tikrus kriterijus, t. y. pasižymi teisinių
problemų kompleksiškumu, yra didelės apimties ir pan. Teismas, pripažindamas pirmosios instancijos teismo taikytą sumažintą Rekomendacijų 8.2 punkte nurodytą maksimalų koeficientą pagrįstu, nurodė, jog UAB „Šiaulių lyra“ nepateikė įrodymų, jog byla
buvo itin sudėtinga teisės taikymo prasme, be to, advokatas byloje atstovavo ne tik UAB
„Šiaulių lyra“, bet ir trečiąjį suinteresuotą asmenį UAB „Vaivorykštė“, dėl ko parengė
bendrą trečiųjų suinteresuotų asmenų atsiliepimą į pareiškėjo skundą, todėl priteistina
suma pagrįstai mažintina perpus (2011 m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS62–631/2011).
77. Rekomendacijų 5 punktas numato, jog už advokato padėjėjo teikiamas teisines
paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio, 4 punktas įtvirtina, kad neatsižvelgiant į tai, kiek advokatų atstovauja
(teikia paslaugas) šaliai, priteistino užmokesčio dydis negali viršyti šių rekomendacijų
8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio vienam advokatui dydžio, išskyrus tuos
atvejus, kai kelių advokatų dalyvavimas būtinas. Pavyzdžiui, byloje Nr. A502-2433/2011
Vyriausiasis administracinis teismas netenkino pareiškėjos reikalavimo priteisti jai atstovavimo išlaidas, kurias ji patyrė sumokėjusi už teisines paslaugas dviem jai atstovavusiems advokatams, kadangi būtinybės dalyvauti procese dviem atstovams pareiškėja
nepagrindė, todėl teisėjų kolegija nurodė, kad turi būti sprendžiama tik dėl tos jos išlaidų dalies, kuri susijusi su pirmiau į procesą įstojusiu advokatu (2011 m. lapkričio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2433/2011).
78. Ta aplinkybė, kad asmuo buvo atstovaujamas teismo posėdyje kito atstovo, kuris
byloje dalyvavo atstovo, su kuriuo sudaryta teisinių paslaugų sutartis, įgaliojimu, neatima iš atstovaujamojo teisės reikalauti atstovavimo išlaidų atlyginimo (2011 m. rugsėjo
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-704/2011).
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79. Vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje laikomasi nuostatos, kad
atstovavimo išlaidos, patirtos ginčą nagrinėjant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per
teismą institucijoje, nepriklausomai nuo to, ar ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka privaloma ar ne, ginčui persikėlus į teismą laikytinos šalies kitomis išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu ir paprastai priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas teismo
sprendimas (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-33/2008, 2008
m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-513/2008). Asmuo, patyręs išlaidų ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje, kai byla teisme nebuvo nagrinėjama,
gali šias išlaidas vertinti kaip turėtą turtinį nuostolį ir dėl šios žalos atlyginimo kreiptis į
teismą, vadovaudamasis Civilinio kodekso nuostatomis (2009 m. lapkričio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502 – 1269/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 118 - 127 p.).
80. Teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą neriboja ir proceso šalies statutas – viešojo administravimo subjektas, tačiau atstovavimo išlaidos gali būti atlyginamos šiam
subjektui tik tais atvejais, kai atstovo dalyvavimas buvo būtinas siekiant tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus ir tai spręsdamas teismas turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, atstovo pasitelkimas buvo būtinas. Tokią poziciją
suformulavusi Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo,
kad ABTĮ neriboja viešojo administravimo subjekto, esančio bylos šalimi, galimybės
būti atstovaujamam advokato. Veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis
subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam
tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas, tuo tikslu jam skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. Nereti atvejai, kai iškilus sudėtingam
teisiniam klausimui viešojo administravimo subjekto vidiniai resursai yra nepakankami, todėl tik profesionalus teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas
tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus teisme. Tuo tikslu Žalos, atsiradusios
dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo
51 straipsnio 6 dalis numato, kad „Atstovaujant valstybei, gali būti pasitelkiami advokatai (kiti teisininkai, bylos nagrinėjimo valstybėje turintys teisę teikti teisines paslaugas),
jeigu byla yra sudėtinga, reikia specialių žinių, patyrimo, užsienio valstybių teisės žinių
arba kitais atvejais, kai tai yra būtina tinkamam ir efektyviam valstybės interesų gynimui“ (2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–375/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m., 303 – 316 p.).
III.3.5. Sprendimo dėl išlaidų atlyginimo priėmimas
(ABTĮ 45 str.)

81. ABTĮ ne tik įtvirtina asmens teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, bet ir numato tokios teisės įgyvendinimo mechanizmą. Aiškinant ABTĮ 44 ir 45
straipsnių normas sistemiškai ir lingvistiškai, išskirtinos tokios pagrindinės su teisės į
bylinėjimosi išlaidų atlyginimą realizavimu susijusios sąlygos: pirma, turi būti priimtas
asmeniui (proceso šaliai) naudingas teismo sprendimas; antra, minėtas asmuo iki bylos
nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o to nepadarius – ne vėliau kaip per keturiolika dienų
nuo sprendimo įsiteisėjimo, turi išreikšti valią, kad patirtos išlaidos jam būtų atlygintos; trečia, prašymas, kaip tokios valios išreiškimo procesinė forma, turi būti pateiktas
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raštu ir atitikti jam keliamus turinio reikalavimus. Tik esant šių sąlygų visumai, teisme
gali būti sprendžiamas proceso šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas
(2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012).
82. Ką reiškia naudingas teismo sprendimas aptarta anksčiau šiame apibendrinime,
todėl toliau aptariamos likusios teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą sąlygos. ABTĮ
45 straipsnio 1 dalis numato, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Čia iš esmės įtvirtintas
suinteresuotai šaliai adresuotas reikalavimas pagrįsti savo prašyme nurodytas išlaidas
konkrečiais skaičiais bei įrodymais, atitinkančiais ABTĮ 57 straipsnio nustatytus reikalavimus (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012). Prašomų sumų apskaičiavimas iš esmės turėtų būti detalus (2010 m. spalio 8 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146–2022/2010), išsamus ir su pagrindimu (2011 m. birželio
6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756–34/2011). Šių reikalavimų nepaisymas gali
lemti prašymo dėl išlaidų atlyginimo atmetimą (2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje AS62–521/2011). Paminėtas prašymas gali būti paduotas: 1) iki bylos
nagrinėjimo iš esmės pabaigos; teismas šį prašymą išnagrinėja priimdamas sprendimą
dėl administracinės bylos (ABTĮ 45 str. 2 d.); arba 2) ne vėliau kaip per keturiolika dienų
nuo sprendimo įsiteisėjimo; tokiu atveju prašymas paprastai išnagrinėjamas rašytinio
proceso tvarka priimant nutartį (ABTĮ 45 str. 1 d., 2 d.).
83. Kai prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų pateikiamas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, yra užtikrinamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo operatyvumas įgyvendinant įtvirtintą teismo pareigą paskirstyti bylinėjimosi išlaidas galutiniame sprendime
dėl bylos esmės (ABTĮ 87 str. 5 d. 2 p.). Tačiau reikia pastebėti, kad šiuo atveju prašymo
atlyginti išlaidas išsprendimas yra sąlygotas būtinumu asmeniui, kuris pretenduoja į
tokių išlaidų atlyginimą, pateikti išlaidų apskaičiavimą ir pagrindimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, o to nepadarius, prašymas paprastai paliekamas nenagrinėtu.
Tokiu atveju asmeniui dar lieka galimybė pasinaudoti ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatyta teise teikti tinkamo turinio prašymą per 14 dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo (2009 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-599/2009). Teismo
išlaidų klausimą išsprendus teismo sprendimu, asmuo, nesutinkantis su tokiu patvarkymu, gali jį skųsti apeliaciniu skundu.
84. Prašymui dėl teismo išlaidų paduoti po teismo sprendimo įsiteisėjimo yra nustatytas aiškiai apibrėžtas terminas – ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Šio termino atnaujinimo galimybės ABTĮ nenumato, todėl jis yra naikinamasis (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–5/2012). Tais
atvejais, kai prašymas dėl išlaidų atlyginimo pateiktas po bylos nagrinėjimo iš esmės
pabaigos, tačiau teismo sprendimui dar neįsiteisėjus, jis išnagrinėtinas tada, kai teismo
sprendimas administracinėje byloje įsiteisėja (2009 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-57/2009). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas
nenustatė prašymo dėl išlaidų atlyginimo pateikimo ir jo išnagrinėjimo pažeidimo, kai
Kauno tardymo izoliatoriaus prašymas dėl išlaidų atlyginimo buvo išnagrinėtas tik bylą
pabaigus nagrinėti apeliacine tvarką ir įsiteisėjus teismo sprendimui, nors jis teismui
išsiųstas jau po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo. Šiuo
atveju buvo atsižvelgta į tai, kad minėto prašymo pateikimo metu teismo sprendimas
dar nebuvo įsiteisėjęs (2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63627/2011).
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85. Prašymą dėl išlaidų atlyginimo, pateiktą po bylos išnagrinėjimo, teismas paprastai išnagrinėja rašytinio proceso tvarka (nedalyvaujant proceso šalims), priimdamas nutartį, tačiau, pasinaudodamas diskrecijos teise, įtvirtinta ABTĮ 45 straipsnio 2
dalyje, teismas, įvertinęs tokio prašymo pagrįstumą, spręstino klausimo sudėtingumą ir
kitas aplinkybes, gali nuspręsti rengti teismo posėdį. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje, sprendžiant bylinėjimosi išlaidų klausimą, būtų pagrįstas tais atvejais, jei iš byloje
esančių įrodymų, kitų bylos duomenų, nebūtų galutinai aiškus prašymo dėl bylinėjimosi
išlaidų pagrįstumas, o proceso šalių pakvietimas į teismo posėdį galėtų padėti šiuos
neaiškumus išspręsti. Nusprendus pateiktą prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka,
tokio prašymo nuorašas turi būti išsiunčiamas toms proceso šalims, kurios gali turėti
suinteresuotumą šiuo klausimu, t. y. proceso šalims, iš kurių prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, nes ABTĮ 72 straipsnyje numatyta nuostata dėl atsiliepimo pateikimo
mutatis mutandis taikytina ir nagrinėjant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo
(2011 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–46/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m., 481 p.). Išsprendus pirmosios instancijos teismui išlaidų atlyginimo klausimą teismo nutartimi, tokia nutartis gali
būti skundžiama atskiruoju skundu (ABTĮ 45 str. 3 d.).
86. Nuosekli administracinių teismų praktika patvirtina, jog bylinėjimosi išlaidos
gali būti paskirstytos tik to teismo ir toje byloje, kurioje jos atsirado, todėl prašymas
dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, paduodamas pirmosios instancijos teismui ir jame nagrinėjamas, atitinkamai prašymas dėl išlaidų, turėtų
nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Tokios nuostatos nekeičia ir vėlesnis bylų sujungimas, t. y. jeigu bylos
pirmosios instancijos teisme nagrinėtos atskirai, patirtos bylinėjimosi išlaidos atlyginamos kiekvienoje administracinėje byloje atskirai, nepaisant to, jog bylos apeliacinėje instancijoje buvo sujungtos (2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS492–704/2011). Tais atvejais, kai prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos
teismui (ir atvirkščiai), šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui, o apeliacinės instancijos teismas – pirmosios instancijos teismui (2010 m. liepos
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–421/2010, 2012 m. birželio 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012). Tačiau vien ta aplinkybė, jog pirmosios
instancijos teismas, spręsdamas išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme klausimą,
kartu sprendė ir dėl apeliacinės instancijos teisme patirtų išlaidų atlyginimo, savaime
nereiškia, jog asmuo, nepateikęs prašymo apeliacinės instancijos teismui, praranda teisę į šios instancijos teisme patirtas išlaidas, nes vadovaujantis proceso koncentruotumo principu, nagrinėdama atskirąjį skundą Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija iš esmės gali įvertinti ir tą prašymo dalį, kuria buvo prašoma atlyginti išlaidas, patirtas atstovaujant apeliacinės instancijos teisme (2010 m. rugsėjo 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS822–562/2010), arba perduoti šį klausimą atskirai spręsti apeliacinės instancijos teisme (2010 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS822–421/2010). Pavyzdžiui, vienoje iš išnagrinėtų bylų Vyriausiasis administracinis
teismas nurodė, kad kaip matyti iš teismui pateikto pranešimo, dalis jame nurodytų paslaugų buvo suteiktos atstovaujant apeliacinės instancijos teisme. Taigi prašymas priteisti
atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidas turėjo būti teikiamas apeliacinės instancijos teismui. Tačiau pareiškėja prašymus dėl atstovavimo išlaidų priteisimo teikė tik
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pirmosios instancijos teismui. Vis dėlto išplėstinė teisėjų kolegija šiuo konkrečiu atveju
nevertino šio fakto kaip esminio procesinio pažeidimo, dėl kurio šioje byloje nebūtų
pagrindo svarstyti bei priteisti ir apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas. Iš byloje
pateiktų paaiškinimų buvo matyti, kad pareiškėja mokėjo sąskaitose faktūrose nurodytas sumas už pagal savo pobūdį visą (nedalomą) kompleksą teisinių paslaugų (apimančių ir atstovavimą apeliacinės instancijos teisme), o ne už atskiras pavienes paslaugas
(pvz., pagal valandinius ar fiksuotus dydžius), sumokėtos sumos buvo sutartos atskirai
(darant nuolaidas), jos nebuvo mokamos griežtai laikantis iš anksto nustatytų tarifų. Dėl
šių priežasčių nagrinėjamu atveju išskirti atstovavimo išlaidas už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme ir jų šioje byloje nepriteisti būtų neteisinga ir neatitiktų pavedimo
sutarties šalių santykių turinio (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143-31/2012).
87. Aplinkybė, kad ginčas buvo pradėtas nagrinėti civiline tvarka, negali riboti asmens teisės gauti bylos nagrinėjimo metu patirtų išlaidų atlyginimą, bylą išnagrinėjus
administracinio proceso tvarka. Procesinio klausimo dėl bylos teismingumo išsprendimas ir bylos perdavimas iš bendrosios kompetencijos teismo administraciniam teismui
neužkerta teisės proceso šaliai, kurios naudai buvo priimtas sprendimas byloje, iš bylą
pralaimėjusios šalies reikalauti atlyginti viso proceso metu patirtas išlaidas (2010 m.
balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-219/2010, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 419 p.).
88. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog kai, vadovaujantis ABTĮ, 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 CK 6.249
straipsnio 1 dalies prasme. Procesinių (atstovavimo) išlaidų priteisimo pirmiausia turi
būti siekiama tame procese, kuriame jos buvo patirtos (2011 m. birželio 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756-34/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 21, 2011 m., 311 p.).
89. Tais atvejais, kai apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos
teismo sprendimą ar priima naują sprendimą, atitinkamai pakeičiamas ir bylinėjimosi
išlaidų paskirstymas (2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1463235/2011).
90. Sprendimo dalies, kuria priteistos bylinėjimosi išlaidos, vykdymas gali būti išdėstytas. Remiantis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalimi ir CPK 284 straipsnio 1 dalimi, teismas turi
teisę dalyvaujančiųjų byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę
abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat
pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas
klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, nurodė, jog tokiu atveju svarbus
abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą, turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, šalių
lygiateisiškumo principas neturi būti pažeistas. Teismo sprendimo vykdymas gali būti
išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai
nepalankios aplinkybės jam įvykdyti. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas
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neišdėstė bylinėjimosi išlaidų pabrėžęs išdėstymo instituto išimtinį pobūdį bei priteistą iš atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bylinėjimosi išlaidų
nedidelę sumą (vienu atveju priteista – 600 Lt, kitu – 1 000 Lt) (2009 m. balandžio 26 d.
administracinė byla Nr. A444-1440/2009, 2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS556 –385/2010).
III.4. Teismo nuobaudos
(ABTĮ 59 str., 71 str. 7 d., 84 str.)

91. Administracinių bylų teisena yra siekiama greitai ir teisingai išspręsti ginčus dėl
teisės viešojo administravimo srityje. Tačiau proceso dalyvių elgesys ne visada dera su
šiais tikslais, jie gali atsisakyti vykdyti jiems nustatytas procesines pareigas ar pažeisti
administracinių bylų nagrinėjimo tvarką. Tai gali sutrukdyti teismui operatyviai ir visapusiškai išspręsti ginčą. Todėl ABTĮ 84 straipsnyje, taip pat kitose normose yra įtvirtinta
bylą nagrinėjančio teismo teisė skirti baudas, t. y. procesines teisines sankcijas, asmenims pažeidžiantiems atitinkamas proceso teisės normas.
92. Administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas,
jeigu nustatytu laiku be pateisinamų priežasčių pareigūnai ir asmenys neįvykdo teisėjo
ar teismo reikalavimų pateikti atsiliepimą į skundą (prašymą), dokumentus ar kitą medžiagą, taip pat už kitų teisėjo (teismo) reikalavimų, susijusių su bylos nagrinėjimu, nevykdymą (ABTĮ 84 str. 1 d. 1 p.). Aiškindamas nurodytą teisinį reglamentavimą, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog teisėjas (teismas) turi teisę skirti privačiam
asmeniui ar pareigūnui baudą tik nustatęs šių sąlygų (juridinių faktų) visumą, t. y. kad: 1)
pareigūnas (asmuo) per teismo nustatytą terminą neįvykdė konkretaus teisėjo (teismo)
reikalavimo, susijusio su bylos nagrinėjimu; 2) teisėjo (teismo) reikalavimas neįvykdytas be objektyvių, pateisinamų priežasčių (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-28/2012). Taigi, jeigu teisėjo (teismo) reikalavimas per nustatytą terminą yra neįvykdomas dėl priežasčių, kurios teismo pripažįstamos pateisinamomis, skirti
teismo nuobaudą nėra pagrindo. Išimtinai teismo prerogatyva yra kiekvienu konkrečiu
atveju įvertinti, ar priežastys, dėl kurių teismo reikalavimas neįvykdomas, yra objektyvios, t. y. pateisinančios teismo reikalavimo nevykdymą.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS146-28/2012 pirmosios instancijos teismas
tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriui paskyrė 1 000 litų baudą už teismo reikalavimų pateikti duomenis apie pareiškėjo kalinimo sąlygas nevykdymą be pateisinamų priežasčių. Tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktorius iki nustatyto termino iš
dalies įvykdė pirmosios instancijos teismo įpareigojimą, t. y. nurodė kameras, kuriose
pareiškėjas buvo laikomas laikotarpiu nuo 2007 m. vasario 27 d. iki 2009 m. gegužės
13 d., ir nurodė išvardintų kamerų plotą, o dėl kamerose laikomų asmenų skaičiaus bylai
aktualiu laikotarpiu tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktorius rašte pirmosios instancijos teismui motyvuotai paaiškino, kad tokios informacijos pateikti negali, nes jos
parengimas yra susijęs su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis, kadangi
prašoma informacijos už ilgą laikotarpį ir reikėtų peržiūrėti šimtus nuteistųjų paskirstymo žiniaraščių, nes nuteistųjų kaita yra labai didelė (per parą atvyksta ir išvyksta apie
150 asmenų). Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog tardymo izoliatoriaus
– kalėjimo direktoriaus nurodytą priežastį, kodėl jis negali įvykdyti teismo reikalavimo, vertinti kaip nepateisinamą šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo, kadangi teismas
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prašė per trumpesnį nei vieno mėnesio laikotarpį pateikti duomenis apie nuteistojo
laikymą atitinkamose tardymo izoliatoriaus – kalėjimo patalpose už ilgą laikotarpį (2
metus). Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad šiuo atveju nėra nustatyta ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytų sąlygų (juridinių faktų) visumos, kurias turi nustatyti
teismas, naudodamasis įstatymo suteikta teise skirti baudas už įpareigojimų, susijusių su
bylos nagrinėjimu, nevykdymą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinta
kaip neteisėta ir nepagrįsta. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, jog tardymo izoliatoriaus
– kalėjimo direktoriaus motyvuotas raštas apie informacijos nepateikimo iki nustatyto termino pateisinamas priežastis, pirmosios instancijos teismui pagal nagrinėjamos
bylos faktines aplinkybes galėjo būti pagrindas nustatyti naują terminą pateikti bylos
nagrinėjimui reikalingą medžiagą (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-28/2012). Kitaip tariant, teismas, vertindamas priežastis, dėl kurių teismo reikalavimas yra neįvykdomas, atsižvelgia į suformuluoto reikalavimo dalyką bei objektyvias ir proporcingas jo įgyvendinimo galimybes nustatyto termino atžvilgiu.
93. Išimtinai nuo asmens, kuriam yra adresuotas teismo (teisėjo) reikalavimas, valios
priklausiusios aplinkybės, lėmusios teismo (teisėjo) reikalavimo neįvykdymą, paprastai
nepripažįstamos pateisinančiomis ir gali suponuoti teismo nuobaudos paskyrimą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS822–238/2010 Panevėžio apygardos administracinis teismas nutartimi paskyrė pareiškėjui baudą už tai, kad nebuvo įvykdytas teismo
reikalavimas pateikti prašomus dokumentus. Pareiškėjas neneigė, kad teismo buvo įpareigotas pateikti dokumentus, tačiau tiek teismo posėdžio metu, tiek atskirajame skunde nurodė, kad apie šį įpareigojimą pamiršo. Be to, atskirajame skunde nurodė, kad jis
buvo pavedęs bendrovės darbuotojams surasti prašomus dokumentus, tačiau pastarieji
jo pavedimo taip pat neįvykdė. Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, pareiškėjo ir jo vadovaujamos bendrovės darbuotojų nerūpestingumas nėra objektyvi kliūtis,
sutrukdžiusi įvykdyti teismo pavedimą, todėl pirmosios instancijos teismas baudą už
teismo pavedimo nevykdymą skyrė pagrįstai (2010 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–238/2010).
94. Atsižvelgiant į ABTĮ 84 straipsnio nuostatas, kiekvienu atveju skirdamas baudą
dėl tam tikrų teismo įpareigojimų nevykdymo, teismas privalo nustatyti konkrečius kaltus asmenis (pareigūnus), kurie buvo atsakingi už atitinkamų įpareigojimų nevykdymą.
Tokius asmenis teismas gali nustatyti tik tinkamai ir visapusiškai įvertinęs bylos aplinkybes. Administracinėje byloje Nr. AS8–341/2005 Vyriausiasis administracinis teismas
konstatavo, kad Kauno apygardos administracinis teismas nepagrįstai nusprendė, jog už
teismo įpareigojimų, suformuluotų 2005 m. birželio 7 d. rašte „Dėl duomenų pateikimo“,
nevykdymą buvo atsakingas Alytaus rajono policijos komisariato viršininko pavaduotojas D. V. Įvertinusi bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, jog D. V., kuriam buvo
paskirta bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą, neturėjo jokių objektyvių galimybių
užtikrinti, organizuoti ar kontroliuoti teismo įpareigojimų vykdymą bei pats faktiškai
juos įvykdyti, kadangi teismo raštas jam nebuvo perduotas. Todėl šiuo atveju spręstinas klausimas dėl kitų Alytaus miesto bei rajono policijos komisariato darbuotojų ar
šios institucijos vadovo atsakomybės už teismo įpareigojimų nevykdymą. Dėl šios priežasties baudos už teismo įpareigojimų nevykdymą skyrimo klausimas buvo perduotas
teismui nagrinėti iš naujo (2005 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS8–341/2005).
95. Pažymėtina, jog teismo procesiniai dokumentai turi būti aiškūs ir konkretūs, jie
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negali būti grindžiami abejonėmis. Šis reikalavimas taip pat taikomas ir tiems teismo procesiniams dokumentams, kuriais yra skiriamos teismo nuobaudos. Dėl pastarojo reikalavimo nesilaikymo Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos
teismo nutartį, kuria trečiojo suinteresuoto asmens vadovui buvo paskirta bauda už tai,
jog nebuvo įvykdytas teismo reikalavimas pateikti atsiliepimą. Teisėjų kolegija pažymėjo,
jog skirdamas trečiojo suinteresuoto asmens vadovui baudą pirmosios instancijos teismas
neišsiaiškino, kas yra įmonės vadovas, nenustatė jo asmens duomenų, kurie leistų identifikuoti baudžiamą asmenį, taip pat teismas nesiaiškino, ar iš viso teismo reikalavimas
įmonėje buvo gautas, nesiaiškino, ar nebuvo objektyvių priežasčių pateisinančių teismo
nurodymo nevykdymą (2009 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525–
239/2009). Kitaip tariant, teismas, skirdamas asmeniui nuobaudą už teismo reikalavimo
neįvykdymą, turi būti aktyvus bei pagrįsti teismo nuobaudos skyrimą, t. y. motyvuoti,
kokie veiksniai lėmė, jog asmeniui yra skiriama teismo nuobauda. Administracinėje byloje
Nr. AS10–137/2007 Vyriausiasis administracinis teismas taip pat pabrėžė būtinumą motyvuoti baudos paskyrimą. Pastarojoje byloje pirmosios instancijos teismas V. U. skyrė ABTĮ
84 straipsnio 2 dalyje numatytą maksimalią 1 000 Lt baudą, tačiau to iš esmės nemotyvavo. Šiuo atveju paskirtos baudos teisėtumą bei pagrįstumą, atsižvelgiant į bylos aplinkybes,
patikrino Vyriausiasis administracinis teismas, kuris, įvertinęs tai, kad V. U. veiksmai buvo
motyvuoti netinkamu savo pareigų suvokimu, pagrįstu netinkamu teisės normų aiškinimu, o ne piktybiniu atsisakymu vykdyti teismo paskirtas pareigas, sprendė, kad paskirta
bauda nėra proporcinga, todėl pakeitė 1 000 Lt baudą 300 Lt dydžio bauda (2007 m. kovo
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-137/2007).
96. Tam, jog būtų galima taikyti ABTĮ 84 straipsnio 1 dalyje numatytas poveikio
priemones, teisėjo ar teismo reikalavimas taip pat turi būti realiai, įgyvendinamai bei
aiškiai išreikštas. Administracinėje byloje Nr. AS10–137/2007 baudos valstybės įmonės
Valstybės turto fondo direktoriaus pareigas laikinai ėjusiam A. M. skyrimą pirmosios
instancijos teismas motyvavo sąlygų teismo pavedimo įvykdymui neužtikrinimu. Vyriausiasis administracinis teismas įvertino, jog pirmosios instancijos teismas 2006 m.
gruodžio 18 d. nutartimi tiesiogiai valstybės įmonei Valstybės turto fondui jokių reikalavimų nenustatė, todėl sprendė, kad nagrinėjamu atveju A. M. negali būti skiriama
ir jokia poveikio priemonė už nepaskirto reikalavimo nevykdymą (2007 m. kovo 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-137/2007).
97. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 1 punktą asmuo gali
būti baudžiamas tik už teismo reikalavimų (teismo nustatytų įpareigojimų), o ne prašymų nevykdymą. Administracinėje byloje Nr. AS442–399/2008 Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog pirmosios instancijos teismo rašte buvo suformuluotas prašymas
Pabradės miesto seniūnei pasirašyti teismo šaukimo šaknelę ir grąžinti ją teismui. Tokia
rašto formuluotė iš esmės turi būti suprasta tik kaip teismo prašymas padėti išspręsti
problemą, susijusią su teismo šaukimo įteikimu. Pareiga Pabradės miesto seniūnei atlikti
tam tikrus veiksmus minėtame teismo rašte nebuvo nustatyta. Taigi, kadangi šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nebuvo nurodęs reikalavimo (privalomo nurodymo)
Pabradės miesto seniūnei atlikti tam tikrus veiksmus, teisėjų kolegija vertino, jog bausti
seniūnę už teismo reikalavimų nevykdymą nebuvo pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria Pabradės miesto seniūnei buvo skirta 500 litų bauda, buvo
panaikinta (2008 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-399/2008).
98. Teismo (teisėjo) formuluojami reikalavimai (privalomi nurodymai) asmenims
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turi būti įstatymiškai pagrįsti, t. y. negalima reikalauti iš asmens to, ko jis pagal įstatymą
neturi pareigos daryti. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS525–239/2009, kurioje
pirmosios instancijos teismas baudą paskyrė trečiojo suinteresuoto asmens vadovui už
tai, kad nebuvo įvykdytas teismo reikalavimas pateikti atsiliepimą, Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog ABTĮ nuostatos nenumato pareigos trečiajam suinteresuotajam asmeniui pateikti atsiliepimą į skundą, trečiasis suinteresuotasis asmuo turi
tik teisę teikti atsiliepimą į skundą. Pareiga pateikti atsiliepimą įstatyme numatyta tik
atsakovui (2009 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525–239/2009).
Kitaip tariant, teismas (teisėjas), nustatydamas tam tikrą reikalavimą asmenims, yra ribojamas įstatymu.
99. Administracinėje byloje Nr. AS438–270/2009, kurioje pirmosios instancijos teismas paskyrė advokatui 400 Lt baudą už neatvykimą į teismo posėdį be pateisinamų
priežasčių, Vyriausiasis administracinis teismas akcentavo tai, jog vadovaujantis ABTĮ
80 straipsnio 1 dalies nuostatomis, proceso šalies atstovo nedalyvavimas teismo posėdyje nėra besąlyginis pagrindas atidėti bylos nagrinėjimą ar esminė kliūtis, trukdanti bylos
nagrinėjimui. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog byloje nėra jokių įrodymų, kad nedalyvaudamas teismo posėdžiuose pareiškėjo atstovas nevykdė konkrečių teisėjo (teismo) reikalavimų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Byloje buvo nustatyta, jog apie bylos nagrinėjimo
vietą ir laiką pareiškėjo atstovui advokatui buvo pranešama teismo šaukimais, tačiau jokių kitų procesinio pobūdžio dokumentų, kuriais pareiškėjo atstovas būtų informuotas
apie konkretų teismo įpareigojimą dalyvauti teismo posėdžiuose, byloje nebuvo. Teisėjų
kolegija konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo advokato veiksmus (neveikimą) kvalifikuoti pagal ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas (2009 m. gegužės 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438–270/2009).
Aptariamu aspektu būtina pabrėžti, kad nuo 2012 m. liepos 1 d. ABTĮ 84 straipsnio
1 dalies 6 punkte yra įtvirtinta administracinio teismo teisė skirti baudas už piktnaudžiavimą procesu. Piktnaudžiavimu administraciniu procesu administracinis teismas
gali pripažinti objektyviai nesąžiningą veikimą ar neveikimą, nukreiptą prieš ekonomišką, operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą. Pagal minėto straipsnio 2
dalį ši nuobauda, be kita ko, gali būti skirta fizinių ir juridinių asmenų atstovams.
100. Pastebėtina, kad bylose dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos atsakovas dar iki 2012 m. liepos 1 d. dažnai prašydavo skirti baudą pareiškėjui dėl piktnaudžiavimo teisėmis. Tačiau nagrinėjant tokio pobūdžio prašymus bylą nagrinėjanti teisėjų
kolegija dažniausiai nenustatydavo pagrindo tenkinti tokį prašymą, kadangi ABTĮ tokia
teismo teisė – skirti nuobaudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – nebuvo numatyta (2011 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62–2858/2011). Teisinis reguliavimas šiuo aspektu, kaip minėta, pasikeitė nuo 2012 m. liepos 1 d.
101. Administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas,
jeigu liudytojas, specialistas ar ekspertas be pateisinamų priežasčių neatvyksta pas bylą
posėdžiui rengiantį teisėją ar į teismo posėdį (ABTĮ 84 str. 1 d. 2 p.). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS146–89/2010 K. K. skirta 300 Lt baudą už vengimą atlikti liudytojo pareigą, t. y. už tai, kad šis neatvyko į 2009 m. lapkričio 30 d. teismo posėdį be
svarbių priežasčių, nors buvo apie jį tinkamai informuotas (2010 m. sausio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146–89/2010).
102. Administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas, jeigu dalyvaujantys byloje asmenys po įspėjimo vėl kalba be eilės, užgaulioja kitus bylo730
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je dalyvaujančius asmenis ar teismą (ABTĮ 84 str. 1 d. 3 p.). Administracinėje byloje Nr.
AS822–352/2011 teismas, remdamasis minėta teisės norma, skyrė pareiškėjui 500 litų baudą. Pareiškėjas teigė, kad yra nubaustas nepagrįstai ir kad teismas nutartyje iškraipė jo pasisakymus. Tačiau šiuos jo argumentus Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
atmetė: skundžiamoje nutartyje atsispindėjo teismo posėdžio protokolo užfiksuoti pareiškėjo pasisakymai, kuriuos apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, sutikdama su skundžiamoje nutartyje padarytomis išvadomis, vertino kaip užgaulius teismo bei teisėjų atžvilgiu.
Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, jog pareiškėjo tyčia įžeisti teismą šiuo atveju nėra reikšminga (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–352/2011).
103. Pagal ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 4 punktą administracinę bylą nagrinėjantis
teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas, jeigu posėdžių salėje esantys asmenys pažeidžia tvarką, neklauso posėdžio pirmininko reikalavimų laikytis tvarkos.
104. Vadovaujantis ABTĮ 84 straipsnio 2 dalimi, administracinę bylą nagrinėjantis
teismas turi teisę skirti baudą fiziniams ir juridiniams asmenims, jų atstovams iki 1 000
litų, o pareigūnams ar institucijų ir įstaigų atstovams – iki 2 000 litų už kiekvieną pažeidimo atvejį, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytą atvejį, t. y. nušalinimo
teise piktnaudžiaujančiam asmeniui teismas turi teisę skirti iki 5 000 litų baudą. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties skirti baudą gali būti duodamas atskirasis skundas.
Be to, vadovaujantis ABTĮ 471 straipsnio 7 dalimi, nukentėjusio nuo piktnaudžiavimo
nušalinimo teise asmens motyvuotu prašymu visa ar dalis baudos, skirtos nušalinimo
teise piktnaudžiaujančiam asmeniui, gali būti skiriama nukentėjusio nuo piktnaudžiavimo nušalinimo teise asmens naudai.
105. Pastebėtina, kad nuostata, jog bauda pagal ABTĮ 84 straipsnį gali būti skiriama
juridiniam asmeniui, įsigaliojo 2012 m. liepos 1 d. Todėl Vyriausiasis administracinis
teismas, aiškindamas iki 2012 m. liepos 1 d. galiojusio ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 1
punktą ir ABTĮ 84 straipsnio 2 dalį, konstatavo, kad įstatymas suteikia teisę teismui
skirti baudą būtent institucijų ar įstaigų atstovams, o ne pačiam juridiniam asmeniui
(2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-529/2010). Administracinėje byloje Nr. AS525-529/2010 teismas baudą skyrė ne įmonės atstovui, o pačiai įmonei.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad tokios teisės ABTĮ teismui nesuteikė, todėl nutarties dalis,
kuria paskirta bauda UAB „Arsenalas“, buvo panaikinta kaip neteisėta, nes pirmosios
instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525–529/2010).
106. Atkreiptinas dėmesys, jog įstatyme nėra numatyta minimali bauda, taigi nuobaudos dydžio parinkimas priklauso nuobaudą skiriančio teismo (teisėjo) diskrecijai,
įvertinus visas bylos aplinkybes bei atsižvelgus į teisingumo, protingumo ir proporcingumo kriterijus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS4-135/2007, kurioje Kauno
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė manė, kad paskirta 200 litų
bauda yra per didelė, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog panaikinti ar
sumažinti baudą nėra pagrindo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad atsakovas apie įvyksiantį
teismo posėdį bei būtinybę dalyvauti jame buvo informuotas iš anksto, beveik prieš du
mėnesius iki posėdžio datos, be to, jokio prašymo pakeisti posėdžio datą ar atidėti bylos nagrinėjimą iš atsakovo nebuvo gauta. Teisėjų kolegija padarė išvadą, jog Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos vadovė, būdama pakankamai rūpestinga, žinodama, jog tarnyboje trūksta darbuotojų, galinčių jai atstovauti teismuose, turėjo galimybę į situaciją reaguoti tokiu būdu, kad būtų įvykdytas teismo įpareigojimas užtikrinti
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atsakovo atstovo dalyvavimą teismo posėdyje ir bylos nagrinėjimas nebūtų vilkinamas.
Be to, tarnybos vadovei skirta bauda yra gerokai mažesnė už ABTĮ 84 straipsnio 2 dalyje numatytą maksimalią baudą, kurią galimą skirti už teismo įpareigojimų nevykdymą
(2007 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS4-135/2007). Kitoje byloje
apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria asmeniui paskirta teismo nuobauda, teisėtumą, įvertinęs bylos aplinkybes, sumažino
paskirtos baudos dydį. Administracinėje byloje Nr. AS822–238/2010, Vyriausiojo administracinio teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas gailisi dėl teismo nurodymo nevykdymo, bei į aplinkybę, kuri paaiškėjo vėliau, kad dokumentų pareiškėjas negalėjo pateikti, pirmosios instancijos teismo paskirta 500 litų bauda buvo sumažinta iki
200 litų (2010 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–238/2010).
107. ABTĮ yra numatyta teismo teisė skirti baudas ir kitais, ne tik ABTĮ 84 straipsnyje įtvirtintais pagrindais. Pavyzdžiui, už įpareigojimo pranešti teismui apie savo adreso
pasikeitimą bylos proceso metu nevykdymą, jeigu dėl nepranešimo buvo atidėtas bylos
nagrinėjimas, teismas turi teisę proceso dalyviams ir atstovams skirti baudą iki 200 litų.
(ABTĮ 77 str. 2 d.). ABTĮ 59 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog už neatvykimą į teismą ar
atsisakymą teisme duoti parodymus, paaiškinimus ar išvadą šaukiamam asmeniui gali
būti skiriama bauda iki 1 000 litų ar skiriamas iki vieno mėnesio areštas. Šioje teisės
normoje taip pat nustatyta, kad jeigu šaukiamas asmuo be svarbios priežasties neatvyko
į teismą, jis teisėjo arba teismo nutartimi gali būti atvesdinamas. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog pastarojoje teisės normoje nurodytomis svarbiomis
priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės,
sutrukdžiusios jam atvykti į teismo posėdį, į kurį jis buvo šaukiamas (2008 m. rugpjūčio
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–397/2008).
108. Kitas ABTĮ numatytas atvejis, kuomet administracinis teismas gali skirti baudą, yra teismo reikalavimo užtikrinimo priemonėmis nustatytų draudimų nesilaikymas.
Administracinis teismas, vadovaudamasis ABTĮ 71 straipsniu, gali paskirti šias reikalavimo užtikrinimo priemones: uždraudimą atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymą ir ginčijamo akto galiojimo laikiną
sustabdymą (ABTĮ 71 str. 3 d.). ABTĮ 71 straipsnio 7 dalyje (anksčiau – ABTĮ 71 str. 6
d.) yra numatyta, jog jeigu pažeidžiami draudimai, nurodyti šio straipsnio 3 dalyje, kaltiems asmenims teismo nutartimi skiriama iki 1 000 litų bauda.
109. Nagrinėti prašymus bei skirti kaltiems asmenis baudas už teismo pritaikytomis reikalavimo užtikrinimo priemonėmis nustatytų draudimų nesilaikymą yra būtent
administracinių teismų kompetencija. Klausimą dėl nuobaudos skyrimo turi spręsti tas
teismas, kuris pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS17–318/2007 pareiškėjas V. J. K. Panevėžio
apygardos administraciniam teismui, be kita ko, pateikė prašymą dėl ABTĮ 71 straipsnio
6 dalyje numatytų sankcijų taikymo atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai už pirmosios instancijos teismo nutartimi paskirtos reikalavimo užtikrinimo priemonės – uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus – nevykdymą. Pirmosios
instancijos teismas atsisakė priimti šį pareiškėjo prašymą, konstatavęs, jog pirmosios
instancijos teismo nutarties vykdymo ir sankcijų už šios nutarties nevykdymą klausimai
turi būti sprendžiami civilinio proceso nustatyta tvarka. Tačiau Vyriausiasis administracinis teismas nesutiko su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija ir nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad klausimas dėl ABTĮ 71 straipsnio
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6 dalyje numatytų sankcijų taikymo atsakovui už pirmosios instancijos teismo nutartimi paskirtos reikalavimo užtikrinimo priemonės nevykdymą turi būti sprendžiamas
civilinio proceso nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis buvo panaikinta, perduodant šiam teismui pareiškėjo prašymą dėl sankcijų taikymo nagrinėti iš
naujo (2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17–318/2007).
110. Pastebėtina, jog teismas, sprendžiantis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių
nevykdymo ir sankcijų už tai taikymo, kaip ir skiriant kitas nuobaudas, turi nustatyti kaltus asmenis, kurie pažeidė reikalavimo užtikrinimo priemonėmis nustatytus draudimus.
Administracinėje byloje Nr. AS11–279/2005 Vyriausiasis administracinis teismas
padarė priešingą išvadą nei pirmosios instancijos teismas ir konstatavo, jog rengiamas
teritorijos Šiauliuose, Architektų g. 1 c, detalusis planas gali turėti įtakos pareiškėjo L. K.
nuosavybės teisių atkūrimui, todėl teismo nutartimi nustatytas draudimas rengti kitiems
asmenims teritorijų planavimo dokumentus bei atlikti kitus administracinius veiksmus,
kurie galėtų turėti įtakos L. K. nuosavybės teisių atkūrimui, buvo pažeistas. Vyriausiasis
administracinis teismas šioje byloje taip pat konstatavo, jog kaltus asmenis, pažeidusius
reikalavimo užtikrinimo priemonėmis nustatytus draudimus, turi nustatyti pirmosios
instancijos teismas, o pirmosios instancijos teismas šiuo atveju šios aplinkybės nesiaiškino. Pirmosios instancijos teismo nutartis buvo panaikinta ir teismo nuobaudos skyrimo klausimas buvo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2005 m.
rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11–279/2005).
Kitoje administracinėje byloje Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog
pirmosios instancijos teismas tinkamai identifikavo kaltą asmenį. Administracinėje byloje Nr. AS11–143/2004 pirmosios instancijos teismas uždraudė Panevėžio rajono medžioklės plotų vienetams nustatyti ir riboms keisti komisijai teikti Panevėžio apskrities
viršininkui tvirtinti medžioklės plotų vienetų ar ribų pakeitimo projekto dalį dėl medžiotojų būrelio „Vilnius” ir medžiotojų būrelio „Tauras” iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. I-82–04/2003, t. y. uždraudė atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus.
Tačiau Panevėžio rajono medžioklės plotų vienetams nustatyti ir riboms keisti komisija
pažeidė minėtą teismo nustatytą draudimą ir pateikė Panevėžio apskrities viršininkui
tvirtinti medžiotojų būrelio „Tauras” ir medžiotojų būrelio „Vilnius” medžioklės plotų vienetų projektus, įvardindama tai technine dokumentacija. Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad aptariamoje byloje pirmosios instancijos teismas A. P.
50 Lt baudą už nustatyto draudimo nesilaikymą paskyrė pagrįstai. Byloje buvo konstatuota, jog šiuo atveju teikimą Panevėžio apskrities viršininkui dėl medžioklės plotų
vienetų ribų tvirtinimo pasirašė Panevėžio rajono medžioklės plotų vienetams nustatyti ir riboms keisti komisijos pirmininkas A. P., todėl, įvertinus byloje esančią medžiagą, jis laikytinas teismo nustatytą draudimą pažeidusiu – kaltu asmeniu, kuriam pagal
ABTĮ 71 straipsnio 6 dalį skirtina bauda (2004 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS11–143/2004).
III.5. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas
(ABTĮ 71 str.)

111. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso
stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasun733
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kėtų arba pasidarytų negalimas. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis
kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes
ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu
suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti,
naudotis ja ne pagal paskirtį (2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS525-272/2012).
112. Iš nusistovėjusios Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad
teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog 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.)
(pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties
atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei
bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas,
sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui
priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008
m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010).
113. Sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra
nagrinėjama. Todėl prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti grindžiamas su būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo aplinkybėmis, o ne su
ginčo sprendimu iš esmės (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS492-233/2012). Reikalavimų užtikrinimo priemone yra tik laikinai fiksuojama esama
padėtis atitinkamuose materialiniuose teisiniuose santykiuose, tačiau tai neturi įtakos
pačiai teisminio proceso eigai (2012 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS442-41/2012).
114. Pažymėtina, kad prašymas dėl reikalavimo priemonių užtikrinimo paprastai
nėra tenkintinas tuo atveju, jeigu aplinkybės, dėl kurių suinteresuotas asmuo prašo laikinosios apsaugos, jau yra įvykusios. Toks prašymas prieštarauja reikalavimo užtikrinimo priemonių instituto paskirčiai, kadangi pagal savo esmę reikalavimo užtikrinimo
priemonės yra taikomos tik esant grėsmei, jog atitinkamos aplinkybės kils ateityje (2009
m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-381/2009). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS492-757/2011 teisėjų kolegija nustačiusi, kad Maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas pareiškėjui buvo išduotas sezoninei veiklai, o sezonas Palangos mieste yra nuo gegužės 12 dienos iki spalio 15 dienos, nusprendė, kad
bylos nagrinėjimo metu, kai sezonas yra pasibaigęs, pareiškėjo prašomų reikalavimo
užtikrinimo priemonių – sustabdyti ginčijamo sprendimo, kuriuo iš esmės panaikinta
galimybė vykdyti sezoninę prekybą, galiojimą – taikymas tapo nebetikslingas (2011 m.
spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-757/2011).
115. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi
būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų
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pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010).
115.1. Proporcingumo principas. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad proporcingumo principo taikymas, sprendžiant dėl reikalavimo
užtikrinimo priemonių, reiškia poreikį pasverti neigiamas pasekmes, kurios atsirastų
pareiškėjui, jei reikalavimo užtikrinimo priemonė nebūtų pritaikyta, o pareiškėjo skundas išnagrinėjus bylą būtų patenkintas, ir pasekmes, kurios atsirastų atsakovui, kitiems
subjektams ar visuomenei, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų pritaikytos, tačiau skundas būtų atmestas (2008 m. vasario 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS444-244/2008). Tam, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtų negalimas
dėl proporcingumo principo ar interesų pusiausvyros pažeidimo, nepakanka vien tik
nustatyti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonė sukelia neigiamus padarinius atitinkamam asmeniui, bet turi būti įvertinamas ir tokių padarinių mastas ir pobūdis, jų reikšmingumas ir sunkumas, palyginti su tais neigiamais padariniais, kurie galėtų atsirasti,
jei reikalavimo užtikrinimo priemonės nebūtų taikomos (2008 m. kovo 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS62-217/2008). Taigi sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, vertinama, kokie padariniai gali kilti, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės bus taikomos arba netaikomos, kurie iš šių padarinių labiau tikėtini
ir sunkesni, sudėtingiau pašalinami (2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-674/2011). Pažymėtina, kad administracinėje byloje Nr. AS146-125/2009
teisėjų kolegija, remdamasi proporcingumo principu, be kita ko, konstatavo, kad taikant
reikalavimo užtikrinimo priemones, negalima pareiškėjo teisių riboti daugiau negu tai
yra būtina (2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-125/2009).
Teisingumo principas reikalauja, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių būtų atsižvelgta ir į atsakovo interesus (2007 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-646/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 13, p. 265−275).
115.2. Viešasis interesas. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos administraciniuose ginčuose, kuriose paprastai dalyvauja viešojo administravimo institucija,
įgyvendinanti valstybės valdžią, tad negali būti nepaisoma ir viešųjų interesų (2007 m.
lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-646/2007, Administracinių teismų praktika Nr. 13, p. 265−275). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS556-315/2008
teisėjų kolegija pažymėjo, kad pavojingų atliekų tvarkymas yra specifinė, su padidintos
rizikos šaltiniu besisiejanti veikla, kurios vykdymui taikomi aukštesni kriterijai. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėtu atveju reikalavimo užtikrinimo
priemonės pritaikymas – ginčijamo atsakovo sprendimo sustabdymas, iš esmės sukurtų tokią faktinę situaciją, jog bendrovė galėtų vykdyti padidinto pavojaus šaltinio veiklą, kurios vykdymui reikalinga licencija, neišpildžiusi specialiųjų reikalavimų. Todėl
pabrėžta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas labiau nei jų taikymas
nagrinėjamu atveju užtikrintų viešąjį interesą, t. y. būtų mažesnė tikimybė, kad įvykus
draudiminiam įvykiui, kuriai bendrovė neturi įstatymų numatytos formos laidavimo
draudimo sutarties ar banko garantijos, nebeliktų subjekto, privalančio atlyginti nuostolius bei pašalinti aplinkai ir visuomenei pragaištingas pasekmes, kurias kelia pavojingos
atliekos ir jų tvarkymas. Įvertinusi viešojo intereso apsaugos būtinumą, teisėjų kolegija
nusprendė reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikino sprendimo, kuriuo panaikintas
bendrovei išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, sustabdymo,
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netaikyti (2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012).
116. ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje įvardintos galimos reikalavimo užtikrinimo priemonių rūšys – uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, išieškojimo pagal
vykdomąjį dokumentą sustabdymas, ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas.
ABTĮ 71 straipsnio 3 dalis įtvirtina baigtinį reikalavimo užtikrinimo priemonių rūšių
sąrašą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS442-731/2009 teisėjų kolegija konstatavo, kad ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte yra numatyta tik uždraudimo atlikti
veiksmus priemonė, o tokios reikalavimų užtikrinimo priemonės kaip įpareigojimas atlikti veiksmus ABTĮ 71 straipsnio 3 dalis nenumato. Tai yra pagal įstatymą, užtikrinant
skundo reikalavimus, atsakovo veiksmams gali būti daromas tik toks poveikis, kuriuo
atsakovas yra priverčiamas elgtis pasyviai (neveikti tam tikru būdu), bet atsakovui negali būti nurodoma elgtis aktyviai (veikti tam tikru būdu) (2009 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-731/2009). Vis dėlto, nors ABTĮ expressis verbis
tokios reikalavimo užtikrinimo priemonės, kaip įpareigojimas atlikti veiksmus, nenumato, tačiau visais atvejais turi būti atsižvelgiama, kokių veiksmų yra prašoma reikalavimo užtikrinimo priemone, o ne tik vadovaujamasi pareiškėjo pateiktu prašomos
reikalavimo užtikrinimo priemonės lingvistiniu formulavimu (2012 m. balandžio 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012). Iš pirmo žvilgsnio tam tikrais atvejais gali atrodyti, jog asmuo prašo įpareigoti atlikti veiksmus, nors pagal turinį prašoma
pritaikyti priemonė gali būti kvalifikuojama kaip prašymas uždrausti atlikti tam tikrus
veiksmus. Pavyzdžiui, nors administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012 pareiškėjas prašė
„įpareigoti Vidaus reikalų ministeriją sustabdyti <...> paskelbto konkurso <...> vykdymą“, teismas tokį prašymą vertino kaip prašymą „uždrausti Vidaus reikalų ministerijai
laikinai vykdyti <...> paskelbtą konkursą <...>“.
Be to, Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato tokios reikalavimo užtikrinimo formos kaip įpareigojimas pateikti galimų nuostolių užtikrinimą, pritaikius vieną iš šio įstatymo 71 straipsnio 3 dalyje numatytų reikalavimo užtikrinimo priemonių. Nagrinėjant
tokio pobūdžio prašymą, nėra pagrindo remtis Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso normomis, reguliuojančiomis analogiškus procesinius teisinius santykius, nes
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnis, reguliuojantis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygas bei tvarką, nenurodo, jog šiais
atvejais privaloma remtis ir minėto kodekso normomis (2010 m. vasario 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-157/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 19).
116.1. Taikant ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždraudimą atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, turi būti konkrečiai
nurodyta, kokius veiksmus, kurių atlikimas teismo sprendimo įvykdymą apsunkintų
arba padarytų negalimu, draudžiama atlikti ir neturi būti nustatoma daugiau suvaržymų, negu yra būtina šio straipsnio 1 dalyje numatytam tikslui pasiekti. Priešingu atveju
būtų pažeisti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tikslingumo, proporcingumo
principai (2012 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012).
116.2. Pastebėtina, kad ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytos reikalavimo
užtikrinimo priemonės – išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą stabdymo, taikymui
teisinės reikšmės gali turėti Mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnis. Pagal
Mokesčių administravimo 110 straipsnio 1 dalį, skundo, kilus mokestiniam ginčui, pa736
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davimas, jeigu dėl atskiro mokesčio to mokesčio įstatymas nenustato kitaip, stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą, taip pat mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą minėtosioms sumoms padengti
(išskyrus atvejus, kai įskaitoma mokesčių mokėtojo prašymu), tačiau nėra kliūtis taikyti
mokestinės prievolės užtikrinimo priemones, nurodytas šio Įstatymo 95 straipsnyje, arba
pagrindas jas naikinti. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS146‑88/2010, įvertinusi
paminėtas nuostatas, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pareiškėjo ginčijamų mokesčių priverstinis išieškojimas yra sustabdytas pagal įstatymą, nes pareiškėjas yra padavęs
skundą (iškėlęs mokestinį ginčą). Todėl tais atvejais, kai atitinkamus viešojo administravimo subjekto veiksmus (šiuo atveju mokesčio administratoriaus veiksmus išieškoti
ginčijamą mokestį), kilus ginčui (šiuo atveju – mokestiniam ginčui), stabdo įstatymas,
tokių veiksmų uždraudimas teismo skiriamomis reikalavimo užtikrinimo priemonėmis
būtų nepagrįstas ir teisiškai beprasmis. Šiomis aplinkybėmis taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones buvo atsisakyta (2010 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-88/2010; taip pat žr. 2007 m. sausio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
AS6-70/2007).
116.3. Akto galiojimo laikinas sustabdymas (ABTĮ 71 str. 3 d. 3 p.) iš esmės yra konservacinio pobūdžio priemonė, skirta užtikrinti, kad tuo metu, kai nagrinėjama byla,
remiantis ginčijamu aktu, nebūtų priimami aktai ar atliekami veiksmai, kurie padarytų
negalimu ar apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą (2007 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007). Laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą paprastai galima tik tada, kai toks aktas dar nėra įvykdytas (2011 m. gruodžio 16
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-734/2011; 2009 m. balandžio 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS63-290/2009).
Pastebėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas, siekdamas subalansuoti pareiškėjo ir atsakovo interesus bei siekdamas išvengti neproporcingos žalos, yra priėmęs
sprendimą sustabdyti skundžiamo administracinio akto galiojimą iš dalies. Administracinėje byloje Nr. AS444-244/2008 pareiškėjas prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės
tarybos sprendimą, kuriuo buvo apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo
18 iki 8 val. pareiškėjo valdomos parduotuvės specializuotame skyriuje. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija nusprendė, kad siekiant subalansuoti pareiškėjo ir atsakovo interesus, kol nagrinėjama byla, siekiant išvengti neproporcingos žalos pareiškėjui, tačiau
tuo pačiu nepažeisti ir atsakovo bei visuomenės interesų, skundžiamas administracinis
aktas sustabdytas iš dalies. Atsižvelgdama į įprastinį parduotuvių darbo laiką nuo 8 iki
22 valandos, teisėjų kolegija manė, kad pareiškėjo ir atsakovo interesų pusiausvyrą užtikrintų tokia reikalavimo užtikrinimo priemonė, jei administracinio akto galiojimas
būtų sustabdytas ta apimtimi, kuria nustatomas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 18 iki 22 valandos, o likusioje apimtyje akto galiojimas nebūtų stabdomas. Tai
leistų pareiškėjai išvengti neproporcingų nuostolių atsiradimo, o tuo pačiu nepaneigtų
ir atsakovo interesų (2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444244/2008).
117. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 3 dalimi spręstinas tik priėmus skundą, todėl skundą laikant nepaduotu ar atsisakius priimti
dalį skundo reikalavimo, pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimą nėra (2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-428/2010). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimui, kai yra paduotas atskirasis skundas dėl pirmosios
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instancijos teismo nutarties, gali būti aktualu ir tai, kad ginčas, dėl kurio pateiktas prašymas taikyti laikinąją apsaugą, yra jau išnagrinėtas iš esmės pirmosios instancijos teisme. Administracinėje byloje Nr. AS525-340/2011 teisėjų kolegija nustatė, jog pirmosios
instancijos teismas bylą, dėl kurios ginčo objekto pareiškėjos prašė taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemones, išnagrinėjo iš esmės ir pareiškėjos skundą atmetė. Nors toks
teismo sprendimas dar nebuvo įsiteisėjęs, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėtu
atveju nebuvo pagrindo tenkinti pareiškėjos atskirąjį skundą ir panaikinti pirmosios
instancijos teismo nutartį, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas ir atsisakyta pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (2011 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-340/2011).
118. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo prašymas nėra sprendžiamas byloje, kurioje priimtas galutinis sprendimas, jeigu nėra priimtas sprendimas procesą atnaujinti. Administracinėje byloje Nr. P63-122/2011 pareiškėjai prašė taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemones, pateikę prašymą atnaujinti procesą. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tol, kol šis sprendimas nėra įsiteisėjęs ir įgavęs jam būdingo stabilumo,
t. y. kol nėra aišku, kaip teismas išspręs administracinį ginčą. Kai administracinio teismo sprendimas įsiteisėja, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nebeatitiktų šių
priemonių paskirties, kadangi ginčas yra laikomas galutinai išspręstu. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas iš naujo įgautų prasmę ir atitiktų šių priemonių paskirtį
tik tais atvejais, jei procesas būtų atnaujintas ir bylos nagrinėjimas grįžtų į ankstesnę
bylos nagrinėjimo stadiją. Tokį aiškinimą patvirtina ir ABTĮ 159 straipsnio 2 dalis, kuri
suteikia teisę procesą atnaujinusiai teisėjų kolegijai sustabdyti skundžiamo sprendimo,
nutarimo ar nutarties vykdymą, kol bus išnagrinėta byla. Tačiau teismui nėra suteikta
teisė sustabdyti teismo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymą vien remiantis tuo,
kad paduotas prašymas atnaujinti procesą, kol procesas nėra atnaujintas (2011 m. balandžio mėn. 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-122/2011).
119. Pagal administracinių teismų praktiką, gali būti teikiami tik tokie prašymai
dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, kurie yra tiesiogiai susiję su teismo
priimtais nagrinėti reikalavimais (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS492-227/2012). Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra
pabrėžęs, jog negalima taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, tiesiogiai nesusijusių
su ginčo dalyku, nes tokio sprendimo vykdymo pasekmėms minėtos priemonės neturės
įtakos (pvz., 2008 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-140/2008).
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012 pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – įpareigoti atsakovą iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo
priėmimo dienos tęsti, t. y. nenutraukti, tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį. Teisėjų kolegija, nustačiusi, jog pareiškėjas skunde jokių reikalavimų, susijusių su
tarnybiniu butu, sudaryta nuomos sutartimi, nepateikė, nusprendė, jog nėra pagrindo
taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę (2012 m. balandžio 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012).
120. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones gali būti adresuojamas
tik atsakovui (pvz., 2008 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502159/2008; 2008 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-162/2008).
ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostata, netgi atsižvelgiant į bylos specifiką, negali būti aiškinama plačiai, t. y. kaip, priklausomai nuo faktinės situacijos, taikytina ir
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pareiškėjui, trečiajam suinteresuotam asmeniui ar kitam subjektui, kuris nėra nagrinėjamos bylos ginčo šalis ir kuriam nagrinėjamoje byloje joks materialinis teisinis reikalavimas nėra pareikštas (2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63729/2010; 2008 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-159/2008).
Pavyzdžiui, vadovaujantis minėtais argumentais, administraciniai teismai ginče dėl
mokestinės nepriemokos sumokėjimo termino išdėstymo yra atmetę atsakovo Telšių
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo
priemonę – uždrausti pareiškėjui perleisti, įkeisti, dovanoti jos turimą nekilnojamąjį ir
kilnojamąjį turtą, jei tokio turi, ir / ar uždrausti išimti iš visų sąskaitų banke / bankuose
bendrą 1 645 978,21 Lt sumą bet kuria valiuta (2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-729/2010).
121. Teismas nėra saistomas pareiškėjo prašomų pritaikyti reikalavimo užtikrinimo
priemonių formuluotės. Vietoje prašomos, teismas gali savo iniciatyva pritaikyti kitą,
t. y. tokią, kuri būtų adekvati byloje susiklosčiusiai situacijai, reikalavimo užtikrinimo
priemonę (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–500/2011).
122. Proceso dalyvių prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi
būti konkretus – būtina nurodyti, kokius konkrečius veiksmus prašoma uždrausti atsakovams atlikti ir argumentuoti bei pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad
netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti arba
pasidaryti negalimas (pvz., 2008 m. balandžio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS261-262/2008).
123. Pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra
būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tenka asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (pvz., 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje suformuluotos taisyklės, pagal kurias asmenys, prašantys taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (2008 m. balandžio
24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008; 2011 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-295/2011). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas ne kartą yra konstatavęs, jog reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis (pvz., pareiškėjas turėtų dideliu mastu
keisti savo veiklos praktiką, santykius su partneriais, atsirastų dideli nuostoliai ar išieškoma suma aiškiai apsunkintų jo ekonominę ar socialinę padėtį ir pan.) ir pagrįsta jas
patvirtinančiais įrodymais (2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-440/2010, 2011 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-13/2011).
Be to, įrodinėjimo pareigos, kuri tenka reikalavimo priemonių taikymu suinteresuotam
asmeniui, netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas ABTĮ 68 straipsnio 1 dalyje
numatytais teismo pasiruošimo administracinės bylos nagrinėjimui metu atliekamais
veiksmais. Administracinėje byloje Nr. AS525-148/2012 pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, be
kita ko, rėmėsi ABTĮ 68 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, jog teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs skundą (prašymą), prireikus įpareigoja pareiškėją
pateikti įrodymus ar pateikti papildomų paaiškinimų raštu dėl keliamų reikalavimų ir
nustato įvykdymo terminą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog ši teisės norma reglamentuoja pasiruošimą administracinių bylų nagrinėjimui teisme, o ne atskiro procesinio
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prašymo – prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo – pateikimą ir
nagrinėjimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, procesinėms teisės normoms aiškiai ir konkrečiai įtvirtinant būtent asmens, besikreipiančio dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės
pritaikymo, pareigą atitinkamai pagrįsti jo prašymą (ABTĮ 71 str. 1 d.), šios pareigos
neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas negali būti pateisinamas tuo, kad teismas
atitinkamai nepareikalavo (nors ir neturėjo tokios pareigos) iš šio asmens papildomų
įrodymų ar pateikti paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę sustabdyti ginčijamo akto
galiojimą. Teisėjų kolegija sprendė, kad priešingas teisės normų aiškinimas šios bylos
faktinių aplinkybių kontekste nebūtų suderinamas su reikalavimo užtikrinimo instituto
tikslais, prieštarautų ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai su prašymu dėl reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo besikreipiančio asmens pareigai motyvuoti tokį prašymą, taip pat neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų (2012 m. kovo 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-148/2012).
124. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad lemiamos reikšmės, taikant
reikalavimo užtikrinimo priemones, paprastai neturi ir yra vertinamos kartu su kitais
bylos faktais šio pobūdžio aplinkybės:
124.1. Asmens, prašančio taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teiginiai dėl
reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo siekiant išvengti galimų teisinių ginčų, papildomo bylinėjimosi. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad
reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų (pvz., 2008 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-177/2008, 2008 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS442-314/2008).
124.2. Pareiškėjų argumentai dėl proceso šalių galimo pasikeitimo ar bylos nagrinėjimo užvilkinimo, nes aptariamų priemonių taikymą įstatymas sieja ne su bylos nagrinėjimu, o su teismo sprendimo vykdymu (ABTĮ 71 str. 1 d.) (2012 m. kovo 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-179/2012).
124.3. Galima tam tikra neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas (2009 m. sausio 23
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-103/2009). Galima žala ir pareiškėjų galimi
materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės
gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010; 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS63-416/2011). Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio
pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, per se nėra pagrindas ABTĮ 71 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones,
tuo labiau, jei pareiškėjas neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui
priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012).
Finansinio pobūdžio argumentai ypač svarbūs bylose dėl ekonominių sankcijų taikymo ūkio subjektams. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pripažinęs, jog jeigu įmonei yra paskirta bauda, kurios privalomą mokėjimą prašoma sustabdyti taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, ir reikalavimo užtikrinimo priemonės
nėra taikomos, gali būti, kad dėl paskirtos baudos išieškojimo įmonei atsiras sunkių
padarinių. Sumokėjus ar išieškojus baudą, ypač jei jos suma yra didelė, gali reikšmingai
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pablogėti įmonės finansinė padėtis, sutrikti atsiskaitymai su kreditoriais (taip pat valstybe, darbuotojais ir kt.), kas gali pakenkti ne tik įmonės reputacijai, jos galimybėms plėtoti verslą, bet ir viešajam interesui. Šių praradimų kompensavimas gali būti pakankamai
sudėtingas, nes įvertinti juos pinigais iš esmės gali būti neįmanoma. Kita vertus, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, bet vėliau paaiškėjus, kad bauda buvo paskirta
pagrįstai, baudos išieškojimas atitinkamais atvejais gali tapti apskritai neįmanomu, pvz.,
dėl įmonės bankroto ar kitų aplinkybių. Todėl, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonių, atsižvelgtina į įmonės finansinę padėtį, jos perspektyvų ir pokyčio tikimybę
bei mastą, pritaikius arba nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones. Vyriausiojo
administracinio teismo praktika patvirtina, jog teismas, analizuodamas asmenų, prašančių taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, finansinę padėtį, vertina jų apyvartinių
lėšų kiekį, pajamas, šių pajamų pokyčius, turimus įsiskolinimus, kreditorinius reikalavimus, vykdomą ūkinę veiklą, skirtų baudų dydžius, kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes
(2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-527/2009, 2011 m.
balandžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-310/2011, 2011 m. birželio 13
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-459/2011, 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS62-487/2011, 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-675/2011). Tačiau taip pat pabrėžtina, jog kiekvieną kartą, sprendžiant
dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimo, atsižvelgiama į konkrečią
bylos medžiagą bei faktinę situaciją (2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS492–229/2012).
Pastebėtina ir tai, kad banko garantija dėl pareiškėjui paskirtos baudos sumokėjimo
gali būti reikšminga svarstant, ar yra pagrindas taikyti užtikrinimo priemonę ir sustabdyti ginčijamo akto, kuriuo įpareigota sumokėti atitinkamą pinigų sumą, galiojimą
(2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-205/2012).
125. Spręsdamas reikalavimo užtikrinimo klausimą, teismas atsižvelgia į prašomų
užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą (2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-365/2012). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas yra
pažymėjęs, kad bylose, kuriose sprendžiamas klausimas dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonės, susijusios su teisės akto, leidžiančio pradėti statybas, galiojimo sustabdymu, be kitų reikšmingų aplinkybių yra ypač svarbu įvertinti faktinę statybų padėtį.
Konstatavus, kad pastatas yra dar nepradėtas statyti arba jo baigtumas yra nedidelis,
proceso šalių interesų balanso kontekste paprastai suteikiamas prioritetas viešųjų interesų apsaugos principui (pvz., 2009 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS525-226/2009) ir, atvirkščiai, nustačius, kad kreipiantis į teismą ginčo pastatas jau yra
pastatytas arba beveik baigtas (baigtumas artimas 100 proc.) gali būti prieinama prie išvados, kad prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nebeturėtų esminės
reikšmės sprendimo įvykdymo sunkumo laipsniui ir nebebūtų efektyvus (pvz., 2008 m.
spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-565/2008, 2008 m. gruodžio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-627/2008).
126. Pažymėtina ir tai, jog Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad
skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso
nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje konkrečioje byloje paprastai būna specifinis, todėl, sprendžiant skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, iš esmės negalima tapatinti atskirų bylų faktinių
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situacijų (2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012).
127. ABTĮ 71 straipsnio 4 dalis įtvirtina, jog prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo
teisėjas arba teismas išnagrinėja ne vėliau kaip kitą dieną po jo gavimo, nepranešdamas
atsakovui ir kitiems proceso dalyviams. Ši teisės norma negali būti vertinama atsietai,
kadangi to paties straipsnio 4 dalyje (antrajame sakinyje) taip pat numatyta, jog jeigu
prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo paduodamas kartu su skundu (prašymu), jis išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą dieną po skundo (prašymo) priėmimo. Ši ABTĮ nuostata turi būti aiškinama sistemiškai su procesinėmis teisės normomis,
reglamentuojančiomis skundo priėmimo klausimą. Šiuo atveju ABTĮ 37 straipsnio 1
dalis numato, kad gavus teisme skundą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas jo priėmimo klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per septynias dienas priimdamas
nutartį. Atsižvelgus į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad reikalavimas gali
būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, į ABTĮ 71
straipsnio 4 dalį, darytina išvada, jog ABTĮ numato atskirus procesinius terminus, per
kuriuos turi būti nuspręsta dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo: tais atvejais, kai skundas jau yra pateiktas teismui, prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo klausimą teisėjas arba teismas išnagrinėja ne vėliau kaip kitą dieną po tokio
prašymo gavimo, o tuo atveju, kai prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo paduodamas kartu su skundu (prašymu), jis išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą
dieną po skundo (prašymo) priėmimo ir turi būti atsižvelgiama į procesinės teisės normas, reglamentuojančias skundo priėmimo terminus (2012 m. balandžio 4 d. nutartis
administracinėje byloje AS858-310/2012).
128. Teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, tiek ir priimti
nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą
(2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-39/2012). Taigi proceso
dalyviai gali pakartotinai teikti motyvuotus prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymo, panaikinimo ar pakeitimo. Tačiau tokiais atvejais jie privalo nurodyti naujas aplinkybes bei pateikti įrodymus, dėl kokių priežasčių, atsižvelgiant į ABTĮ
71 straipsnio 1 dalyje numatytus kriterijus, atsirado būtinybė (iš naujo) pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ar vieną reikalavimo užtikrinimo priemonę pakeisti kita
arba nebeliko būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės (2008 m. vasario 13
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-133/2008).
129. ABTĮ 71 straipsnio 5 dalyje numatyta galimybė pakeisti vieną reikalavimo
užtikrinimo priemonę kita. Sprendžiant tiek dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo, tiek dėl vienos priemonės pakeitimo kita, turi būti vertinama, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ar nepakeitus vienos reikalavimo
užtikrinimo priemonės kita, 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.). Būtinybė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę turi būti pagrįsta faktinėmis
aplinkybėmis ir turėti tikslą užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tuo tarpu
sprendžiant dėl to, ar tikslinga keisti taikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę kita, turi
būti atsižvelgiama į tai, ar faktinė situacija yra pasikeitusi taip, jog taikyta reikalavimo
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užtikrinimo priemonė nebegali užtikrinti sklandaus būsimo teismo sprendimo įvykdymo ir todėl ją būtina keisti kita, atitinkančia pasikeitusią faktinę situaciją reikalavimo
užtikrinimo priemone, arba, pasikeitus faktinėms aplinkybėms, galiojanti reikalavimo
užtikrinimo priemonė iš esmės pažeidžia proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą ar viešąjį interesą (2012 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-362/2012).
130. ABTĮ 71 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu pažeidžiami draudimai, nurodyti šio straipsnio 3 dalyje, kaltiems asmenims teismo nutartimi skiriama iki 1 000 litų
bauda.
III.6. Įrodymai ir įrodinėjimas
ABTĮ gana glaustai reglamentuoja įrodinėjimo institutą administraciniame procese,
nors tai neabejotinai svarbus institutas, nuo kurio daugiausiai priklauso faktinių bylos
aplinkybių išsiaiškinimas, o tuo pačiu ir tai, ar bus teisingai išspręsta byla. Šiam institutui skirtas ABTĮ devintasis skirsnis, taip pat ir atskiri įstatymo straipsniai. Pagrindinės
įrodinėjimo proceso taisyklės yra įtvirtintos ABTĮ, tačiau gerai suvokti įrodinėjimo specifiką administraciniame procese galima tik sistemiškai išanalizavus tiek procesines, tiek
materialinės teisės normas bei susipažinus su įrodinėjimo taisykles išplėtojusia teismų
praktika. Būtent pastarajai tenka svarbus vaidmuo, nes ABTĮ nesant išsamaus teisinio
reguliavimo, jos pagalba efektyviai užpildomos esamos spragos.
III.6.1. Įrodinėjimo procesas
109. Administracinių bylų teisenos tvarka nagrinėjamos bylos yra susijusios su ypatingu poreikiu apsaugoti viešąjį interesą byloje, kurį nulemia tai, kad teisinio santykio,
iš kurio kyla ginčas, šalys nėra lygiateisiai subjektai. Privaloma tokio santykio šalis yra
valstybė (savivaldybės), kuri, veikdama per savo institucijas, įstaigas ar atskirus pareigūnus, imperatyviais savo sprendimais vienašališkai išsprendžia teisinę situaciją. Tik ginčui pasiekus administracinį teismą, šalys įgyja lygias procesines teises, t. y. administravimo subjektas praranda galimybę vienašaliu sprendimu nulemti ginčo baigtį – ginčo
sprendimas yra administracinio teismo funkcija.
Administraciniame procese, kaip ir bet kuriame kitame, įrodinėjimas nevyksta chaotiškai, o susideda iš kelių etapų: faktų nurodymas, įrodymų nurodymas, įrodymų pateikimas ir rinkimas, įrodymų tyrimas ir įrodymų vertinimas7.
III.6.1.1. Faktų nurodymas
(ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p., 81 str.)

131. Faktų nurodymas administraciniame procese priklauso byloje dalyvaujančių
asmenų diskrecijai. Pareiškėjas, kreipdamasis su skundu į teismą, išdėsto faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir tokiu būdu suformuluoja skundo pagrindą
(ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p.). Atsakovas, atsikirsdamas į skundą, atsiliepime gali nurodyti kitus
7

Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 147.
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faktus, kurių nebuvo nurodęs pareiškėjas (ABTĮ 72 str.). Administracinis teismas atskirais
atvejais šalių nurodytas faktines aplinkybes peržengia ir savo iniciatyva imasi tirti faktus,
kurių šalys nebuvo nurodžiusios. Tai pagrindžiama ABTĮ 81 straipsnyje įtvirtintu aktyviu
teismo vaidmeniu ir poreikiu apsaugoti viešąjį interesą byloje.8 Be to, aktyvaus administracinio teismo vaidmens poreikis sietinas ir su viešojo administravimo subjektų veiklai
taikomu įstatymo viršenybės principu, be kita ko, reiškiančiu, kad administraciniai aktai,
susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais
(Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas pripažino norminį administracinį aktą pagal jo priėmimo tvarką neteisėtu (jis nebuvo suderintas su Finansų ministerija), nurodydamas, jog įstatymo viršenybės principo
turi būti paisoma ne tik nustatant norminio administracinio teisės akto turinį, bet ir tokių
teisės aktų priėmimo procedūroje, o viešojo administravimo subjektų kompetencija turi
būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, ir bet
kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą
kompetenciją, pripažįstami neteisėtais. Ir nors paminėtoje byloje apylinkės teismas klausimo dėl norminio administracinio akto priėmimo tvarkos pažeidimų nekėlė, išplėstinė
teisėjų kolegija pažymėjo, kad galimas norminio administracinio akto priėmimas įgaliojimų neturinčio subjekto reiškia, jog toks norminis administracinis aktas apskritai negalėjo
būti priimtas, todėl norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis Vyriausiasis administracinis teismas, būdamas įstatymu įpareigotas nustatyti visas bylai svarbias
aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 str., 89 str. 1 d. 2 p., 114 str. 1 d.),
turi teisę savo iniciatyva patikrinti norminio administracinio akto priėmimo tvarkos atitiktį aukštesnės galios teisės aktams (2007 m. gruodžio 28 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. I1-20/2007).
132. Aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjant administracines bylas suponuoja tai, kad
byloje gali būti tiriamos ir vertinamos ne tik proceso šalių nurodytos bylos aplinkybės,
bet ir (arba) tos aplinkybės, kurias svarbiomis laiko teismas (2012 m. kovo 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS63–104/2012). Vis dėlto aktyvus teisėjo (teismo) vaidmuo
jokiu būdu nereiškia jo pareigos visais atvejais kelti versijas ir jas įrodinėti ar paneiginėti, siekiant nustatyti, ar neegzistuoja kokios nors papildomos šalių nenurodytos aplinkybės, galinčios turėti įtakos skundžiamo administracinio akto teisėtumui, jeigu nurodytų
aplinkybių visuma nesuponuoja tokios tikimybės. Savo reikalavimų ir atsikirtimų faktinį
pagrindą suformuluoja pačios šalys (ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p.), o jų nenurodytų aplinkybių
tyrimas ir vertinimas reikalingas tik tada, kai yra pakankamas pagrindas manyti egzistuojant tokias aplinkybes, ir šios aplinkybės galėtų nulemti teismo sprendimą byloje. Taigi, jau
šiame įrodinėjimo etape preliminariai apibrėžiamas įrodinėjimo dalykas, kurį sudaro trejopo pobūdžio aplinkybės: pirma, materialiojo teisinio pobūdžio juridiniai faktai (jų pagrindu atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia ginčo šalių teisės ir pareigos); antra, įrodomieji
faktai (tai faktai, kuriais remiantis galima daryti išvadą, kad egzistuoja kiti materialiojo
teisinio pobūdžio juridiniai faktai); trečia, procesinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai
(jiems esant atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia procesiniai teisiniai santykiai)9. Paprastai
įrodinėjimo dalyką teismas aiškiai nurodo teismo sprendime (2011 m. sausio 24 d. nutartis
8
9
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administracinėje byloje Nr. A556-126/2011, 2012 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A492-1239/2012 ir kt.), jis turi esminę reikšmę teisingam bylos išnagrinėjimui,
nes tik teisingai nustačius teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes galima tinkamai
pritaikyti teisės aktą ir teisingai išspręsti kilusį procesinį ar kokį nors kitą klausimą, patį
administracinį ginčą. Nepagrįstai susiaurinus ar išplėtus įrodinėjimo dalyką, įgyvendinti
paminėtų tikslų nebegalima, o ir tokie teismo sprendimai paprastai naikinami apeliacine tvarka. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo nustatęs, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė bylos įrodinėjimo dalyką. Teisėjų kolegija nurodė, jog apygardos administracinis teismas konstatavo, kad pareiškėjas savo argumentų
dėl galimos aplinkos ir akustinės taršos nepatvirtino jokiais objektyviais įrodymais, tačiau
iš pareiškėjo skundo bei patikslintų skundų turinio buvo matyti, kad pareiškėjas skundžiamo akto neteisėtumą iš esmės siejo su netinkamu poveikio aplinkai vertinimo atlikimu
bei ataskaitos parengimu, t. y. kad atliekant poveikio aplinkai vertinimą nebuvo įvertintos
tam tikros aplinkybės. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog būtent šios aplinkybės ir sudaro įrodinėjimo dalyką – t. y. aplinkybės, kurias turi patikrinti bylą nagrinėjantis teismas. Vilniaus
apygardos administracinis teismas motyvuojamoje dalyje dėl šių pareiškėjo argumentų
nepasisakė, t. y. nenustatė faktinių bylos aplinkybių, reikšmingų spręsti pareiškėjo nurodytus klausimus, nesiejo pareiškėjo nurodytų faktų su teisės normomis, nenustatė ar pagrįstai pareiškėjas nurodo konkrečius įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus (2012 m. vasario
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1231/2012).
III.6.1.2. Įrodymų nurodymas, pateikimas ir rinkimas
(ABTĮ 57 str. 4 d., 68 str.)

133. Įrodymų nurodymas, pateikimas ir rinkimas administraciniame procese taip
pat priklauso šalims, kurios pateikdamos faktinį skundo ar atsiliepimo į jį pagrindus,
kartu nurodo ir įrodymus, pagrindžiančius šias faktines aplinkybes (ABTĮ 23 str. 2 d. 6
p., 72 str.). Tiek pareiškėjas, kreipdamasis į teismą su skundu, tiek atsakovas, gindamasis
nuo pareikšto reikalavimo ir pateikdamas atsiliepimą į skundą, kartu privalo pateikti dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus arba atsikirtimus
(ABTĮ 24 str. 1 d., 72 str.). Todėl administraciniame procese pareiga nurodyti bei pateikti įrodymus tenka šalims, kurios geriausiai žino tarp jų susiklosčiusių materialinių
teisinių santykių specifiką, tačiau tai neatima iš teismo bendro pobūdžio teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva (ABTĮ 57 str. 4 d.)10. Vyriausiasis administracinis teismas vienoje
iš bylų, aiškindamas teismo, kaip įrodinėjimo subjekto padėtį, nurodė, jog pagal ABTĮ
57 straipsnio 4 dalį įrodymus pateikia šalys ir kiti proceso dalyviai, tačiau teismas šalių
pateiktais įrodymais nėra ribojamas, ir turi galimybę bylai reikšmingus įrodymus išsireikalauti savo iniciatyva. Todėl įrodymų nepakankamumu teismo sprendimas turėtų
būti grindžiamas tik tais atvejais, kai nei šalių pateiktų, nei teismo iniciatyva surinktų
įrodymų pagrindu nepavyksta įrodyti egzistuojant bylai reikšmingas aplinkybes (2007
m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10 – 01/2007).
134. Be to, reikia pažymėti, jog teismas dažniausiai turi ne pareigą, o tik teisę rinkti
įrodymus savo iniciatyva. Pavyzdžiui, byloje atmesdama apeliacinio skundo argumentą,
10 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 149.
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jog teismas nenurodo, kokiais įrodymais ar dokumentais turi būti įrodomas pažeminimas, reputacijos ar galimybės bendrauti su gyventojais sumažėjimas, teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas pats pasirenka, kokiais ABTĮ 57 straipsnyje išvardintais
įrodymais grįs skundo dalyką (materialinį teisinį reikalavimą), o teismas tik prireikus
gali pasiūlyti proceso šalims ir kitiems proceso dalyviams pateikti papildomų įrodymų
(2008 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1639/2008).
135. Kada naudotis ABTĮ 57 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teismo teise rinkti įrodymus, sprendžiama atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Be to, ABTĮ 10 straipsnis
įtvirtina teismo pareigą išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas,
įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Tokie teismo veiksmai nevertinami kaip teismo
šališkumas ar šalių lygybės procese pažeidimas (2011 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2232/2011). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas,
pasirėmęs ABTĮ 10 straipsnio ir 57 straipsnio 4 dalies nuostatų analize, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą jam nagrinėti iš naujo konstatavęs,
jog nagrinėjamoje byloje turėjo būti siūloma atsakovui pateikti papildomų įrodymų,
kurie pagrįstų jo nurodomas aplinkybes, o įvertinus nagrinėjamoje byloje tirtinų aplinkybių ir būtinų joms pagrįsti įrodymų pobūdį, byloje esančius įrodymus, teismas padarė
išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino ir nenustatė pagrindinių aplinkybių, kurios yra teisiškai svarbios tam, jog būtų teisingai išspręsta byla (2012 m. kovo 2
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-79/2012).
136. Žmogaus teisių apsaugos reikalavimai lemia, kad proceso rezultatas administracinėje byloje turi kuo mažiau priklausyti nuo šalies sugebėjimo ginti savo interesus
administraciniame teisme, o teismo sprendimas turi kuo labiau atitikti tarp šalių realiai
susiklosčiusius teisinius santykius bei jiems taikytinas teisės normas. Todėl teismas turėtų imtis aktyvesnio vaidmens, kai mato, kad šalis yra teisiškai neišprususi, jai neatstovauja advokatas ir dėl to jai gali būti sunku pačiai realizuoti savo procesines teises, kai
kyla abejonių dėl šalių nurodytų faktinių aplinkybių tikslumo, ypač jei galbūt nenurodytos aplinkybės ir įrodymai gali nulemti teismo sprendimą byloje, o jų neištyrus būtų
pažeistas viešasis interesas11, taip pat tų kategorijų bylose, kuriose asmens galimybės
pateikti įrodymus ribotos, pavyzdžiui, ginčuose dėl socialinės apsaugos ir pan. (2009 m.
balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-373/2009, 2011 m. lapkričio 14 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2922/2011, 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėse byloje Nr. A492-1574/2012).
137. Štai byloje Nr. A502-2277/2011 Vyriausiasis administracinis teismas, pasirėmęs
ABTĮ 81 straipsniu, kuris numato, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti, pabrėžė, jog administracinis teismas, turėdamas pareigą
būti aktyvus, paprastai neturėtų įpareigoti atitinkamą instituciją iš naujo atlikti tyrimą
ar išnagrinėti skundą, kai byla administraciniame teisme gali būti teisingai ir iš esmės
išnagrinėta tiesiog kruopščiai ir visapusiškai įvertinant byloje surinktus įrodymus arba
be neproporcingų ir neadekvačių situacijai procesinių priemonių (įvertinant ir poreikį
bylas nagrinėti operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti išklausytu) surinkus tam tikrus
papildomus duomenis ar įrodymus (2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas administraci11 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 149.
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nėje byloje Nr. A502-2277/2011).
138. Visais atvejais, spręsdamas, ar rinkti kokius nors įrodymus, teismas turi atsižvelgti į tai, kokias aplinkybes šie įrodymai galėtų patvirtinti, ar šios aplinkybės teisiškai reikšmingos byloje, ar jos pagrindžiamos leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, t. y.
privalu laikytis įrodymų sąsajumo ir leistinumo reikalavimų. Tai patvirtina ir nuosekli
teismų praktika. Pavyzdžiui, pasisakydamas dėl netenkinto proceso šalies prašymo apklausti liudytoją turinio, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad teismui negali būti reiškiami abstraktūs reikalavimai išreikalauti tam tikrus įrodymus, prašyme
turi būti nurodyta, kokias reikšmingas bylai aplinkybes tais įrodymais siekiama pagrįsti.
Teismui nėra privalomas prašymas dėl įrodymų išreikalavimo. Teismas tenkindamas ar
atmesdamas prašymą dėl įrodymų išreikalavimo turi teisę spręsti įrodymų liečiamumo
klausimą, t. y. ar prašyme nurodytas įrodymas yra reikšmingas nagrinėjamam ginčui
(2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2742/2011).
139. Renkant ir pateikiant įrodymus, svarbu nepamiršti ir to, kad turi būti renkami
tik tokie įrodymai, kurie sudaro įrodinėjimo dalyką byloje. Taigi prieš renkant įrodymus
būtina preliminariai įvertinti tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, preliminariai
parinkti jiems taikytiną teisės normą (galutinis teisinis kvalifikavimas atliekamas teismo
sprendime) ir rinkti tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia taikytinos teisės normos hipotezę sudarančias aplinkybes. Į įrodinėjimo dalyką nepatenka aplinkybės, kurių
nereikia įrodinėti (ABTĮ 58 str.)12.
140. ABTĮ suteikia teisę proceso šalims teikti įrodymus ir kelti prašymus dėl įrodymų išreikalavimo, jei šalys jų negali gauti ir pateikti teismui pačios, tiek pasiruošimo
bylos nagrinėjimui stadijoje, tiek nagrinėjant bylą teisme (iki bylos nagrinėjimo iš esmės
pabaigos), (ABTĮ 53 str., 68 str. 1 d. 4 p., 82 str. 6 d.), t. y. jokių šios teisės apribojimų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nenustatyta, tačiau idealiausia, jei visi būtini
įrodymai surenkami dar pasiruošimo bylos nagrinėjimui stadijoje, nes vėliau atsiradusi
būtinybė rinkti įrodymus reiškia, jog bylos nagrinėjimas dažniausiai bus atidedamas
(ABTĮ 80 str. 1 d.). Paminėta procesinė teisė – teikti įrodymus – ribojama nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. ABTĮ 138 straipsnio 3 dalis numato, jog nauji
įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tiktai tuo atveju,
jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau,
arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442 - 999/2009). Prie tokių aplinkybių priskirtini atvejai,
kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako išreikalauti įrodymus, kai dalyvaujantis byloje asmuo pats jų gauti negali, arba įrodymas atsirado jau po pirmosios
instancijos teismo sprendimo priėmimo ir keičia ginčo situacijos vertinimą (2008 m.
liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556- 1361/2008), kai nauji įrodymai yra
priemonė paneigti kitos šalies apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus teiginius
(2007 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-244/2007). Nustačius,
jog tam tikras įrodymas galėjo būti pateiktas dar pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teismas nutartimi tokį įrodymą atsisako priimti (2008 m. spalio 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A39-2377/2008).

12 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 151.
747

III. Informacinė dalis

III.6.1.3. Įrodymų tyrimas
(ABTĮ 79, 82 str.)

141. Įrodymų tyrimas yra labai svarbus įrodinėjimo proceso etapas, atliekamas teismo posėdyje nagrinėjant bylą. Jo metu, laikantis betarpiškumo principo (ABTĮ 79 str.
1 d.), išklausomi šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai, specialistų paaiškinimai ir
ekspertų išvados, susipažįstama su rašytiniais įrodymais, apžiūrimi daiktiniai įrodymai.
Teismas gali savo sprendimą grįsti tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdžio metu (2011 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-3017/2011).
Vyriausiasis administracinis yra naikinęs pirmosios instancijos teismų sprendimus dėl
šio principo pažeidimo. Pavyzdžiui, byloje panaikindama pirmosios instancijos teismo
sprendimą ir grąžindama bylą nagrinėti iš naujo, teisėjų kolegija nustatė, jog pirmosios
instancijos teismas išsamiai neištyrė nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių, neišsireikalavo ir netyrė vaizdo įrašo, o rėmėsi tik atsakovo pateiktomis vaizdo įrašo kadrų trimis kopijomis, kuriose užfiksuotos trys situacijos iš vaizdo įrašo maždaug 20 sekundžių
laiko intervale, iš kurių iš esmės neįmanoma tiksliai nustatyti svarbių nagrinėjamoje
byloje aplinkybių. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nurodė, jog administracinių
bylų proceso betarpiškumo principas reiškia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo tiesiogiai ištirti byloje įrodymus: išklausyti proceso šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, specialistų paaiškinimų ir ekspertų išvadų, susipažinti su
rašytiniais įrodymais, apžiūrėti daiktinius įrodymus. Šis principas taip pat reiškia, kad
priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir
kurios nenustatytos. Administracinių bylų proceso betarpiškumo principo įgyvendinimo tvarka įtvirtinta ABTĮ 82 straipsnio 6 dalyje, kuri įpareigoja pirmosios instancijos
teismą ne tik išklausyti proceso šalių ir (ar) jų atstovų paaiškinimų, bet ir imperatyviai
nustato, kad po šalių pasisakymų ištiriami kiti įrodymai: išklausomi liudytojų parodymai, specialistų paaiškinimai ir ekspertų išvados, apžiūrimi daiktiniai įrodymai, paskelbiami rašytiniai įrodymai. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog pirmosios instancijos teismas,
priimdamas skundžiamą sprendimą, rėmėsi byloje surinktais įrodymais, nors jie nebuvo
ištirti teismo posėdyje, taip pažeisdamas procesines teisės normas (2011 m. birželio 30
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2663/2011).
142. Įrodymų tyrimas apeliacinėje instancijoje turi ypatumų, nes pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos
teismo ištirtus bei įvertintus duomenis. ABTĮ 138 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog teismas gali pakartotinai arba papildomai tirti pirmosios instancijos teisme ištirtus įrodymus, kai pripažįsta, kad tai būtina. Be to, teismas taip pat gali tirti įrodymus, kuriuos
pirmosios instancijos teismas atsisakė tirti, o nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tiktai tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis
priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo
būtinybė iškilo vėliau.
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III.6.1.4. Įrodymų vertinimas
(ABTĮ 57 str. 6 d.)

143. Vienas sudėtingiausių įrodinėjimo etapų yra įrodymų vertinimas. Tai baigiamasis etapas, kurio metu teismas, remdamasis bylos nagrinėjimo iš esmės metu ištirtais
įrodymais ir vadovaudamasis vidiniu savo įsitikinimu, pateikia išvadas dėl konkrečių
įrodymų leistinumo, sąsajumo, jų įrodomosios vertės, ryšio su kitais įrodymais, o tuo
pačiu – ar konkrečiais įrodymais grindžiamos faktinės aplinkybės yra nustatytos ar nenustatytos. ABTĮ įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, reiškiantį, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o įrodymus teismas vertina pagal vidinį
savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu bylos aplinkybių visumos išnagrinėjimu,
vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6
d.)13. Nei vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma
(2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-95/2012).
Būtent netinkamas įrodymų vertinimas yra bene dažniausias apeliacinio skundo
argumentas, kurį vertindamas Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, jog konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas
aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų
šaltinių patikimumas. Iš ABTĮ 57 straipsnio taip pat galima daryti išvadą, kad įrodymų
vertinimas, kaip kiek įmanoma objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Tačiau vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis
įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų,
kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma (2011 m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-3076/2011, 2012 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-318/2012).
144. Laisvo įrodymų vertinimo principas nėra absoliutus. Nors ABTĮ tiesiogiai neįtvirtina oficialių rašytinių įrodymų instituto, atskiri teisės aktai kai kurioms įrodinėjimo
priemonėms gali suteikti didesnę įrodomąją galią, pavyzdžiui, Tarptautinės krovinių vežimo keliais konvencijos 9 straipsnis, numatantis, kad CMR važtaraštis yra prima facie
įrodymas, patvirtinantis, kad yra sudaryta tarptautinio krovinių vežimo sutartis ir kad
krovinys perėjo vežėjo dispozicijon (2011 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-415/2011). Tokiuose įrodymuose nurodytos aplinkybės laikomos teisingomis,
išsamiomis ir įrodytomis, kol jos bus paneigtos kitais įrodymais. Visais atvejais teismas
savo vidinio įsitikinimo susiformavimą privalo motyvuoti, t. y. teismo argumentai dėl
įrodymų vertinimo turi būti aptarti sprendime, nurodant įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, ir argumentus, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus
(ABTĮ 87 str. 4 d.). Įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimas gali lemti teismo sprendimo
panaikinimą ir bylos grąžinimą pirmosios instancijos teismui (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1182/2012). Vyriausiasis administracinis teismas
yra konstatavęs, jog tik pats rinkdamas įrodymus ir vertindamas bylos medžiagą veiktų
13 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 155–156.
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kaip pirmosios instancijos teismas, nors apeliacinės instancijos teismas tikrina priimto
pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, tuo tarpu pirmosios
instancijos teismas privalo ištirti visas faktines bylos aplinkybes ir jas teisiškai įvertinti.
Vien tik Vyriausiajam administraciniam teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, galėtų būti
pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų
teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą (2012 m.
vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1231/2012).
145. Įrodymų vertinimas glaudžiai susijęs su įrodymų pakankamumo problema,
nes vertindamas įrodymus teismas įsitikina, ar jų pakanka reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti. Minėta, kad teismas vertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,
tačiau tai neatsako į klausimą, koks teismo įsitikinimo laipsnis yra pakankamas, kad
būtų galima konstatuoti aplinkybes įrodytomis. Pavyzdžiui, byloje Nr. A17 – 1086/2007
Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog nekyla abejonių, kad absoliučios
tiesos nustatymas byloje nebus įmanomas dėl įvairiausių faktorių, todėl būtų galima
teigti, jog įrodinėjimo metu siekiama tik reliatyvios tiesos nustatymo (2007 m. lapkričio
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17 – 1086/2007).
146. Proceso doktrinoje buvo išsakyta ir nuomonė, jog tose administracinėse bylose, kuriose ginčijamas viešojo administravimo subjekto privačiam asmeniui paskirtos
sankcijos teisėtumas (pvz., ekonominės sankcijos pagal Alkoholio kontrolės įstatymą,
Tabako kontrolės įstatymą; baudos pagal Konkurencijos įstatymą ir pan.), įrodymų pakankamumo standartas turėtų būti panašus, kaip baudžiamosiose bylose, t. y. taikant
nekaltumo prezumpciją turi būti pašalintos bet kokios abejonės dėl pažeidimo padarymo. Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad ekonominė sankcija pagal
savo teisinę prigimtį yra analogiška sankcijoms, taikomoms už administracinius teisės
pažeidimus, o skiriant ekonomines sankcijas turi būti taikomos Administracinių teisės
pažeidimų kodekso bendrosios dalies normos tiek, kiek specialiuose įstatymuose nėra
sureglamentuota kitaip (2004 m. gruodžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A15-1056/2004). Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad bauda už
mokesčių įstatymų pažeidimus vertintina kaip baudžiamasis kaltinimas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies prasme, o
tai lemia ir baudžiamosioms byloms artimo įrodinėjimo standarto taikymą. Šiek tiek
liberalesnis, tačiau taip pat griežtas įrodymų pakankamumo laipsnis taikytinas bylose,
kuriose viešojo administravimo subjektai siekia įsiterpti į asmens teises ir laisves bei
mėgina įrodyti, kad egzistuoja aplinkybės, pagrindžiančios tokį įsikišimą (pavyzdžiui,
už atliktus pažeidimus panaikinamas leidimas verstis licencijuojama veikla, paskiriama
tarnybinė nuobauda ir pan.). 14
147. Taip pat reikia pažymėti, jog administracinių bylų įvairovė ir tokių bylų daugialypė prigimtis lemia tai, kad net skirtingų faktų byloje nustatymui gali būti taikomi
nevienodo įrodytumo laipsnio ir įrodymų pakankamumo kriterijai. Pavyzdžiui, byloje,
kurioje pareiškėjas UAB „Dominika“ ginčijo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo dalį, kuria UAB „Dominika“ alaus barui nustatytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 8 val. iki 22 val., Vyriausiasis administracinis teismas tenkindamas iš
dalies apeliacinį skundą, t. y. pakeisdamas sprendimo dalį nurodant, jog UAB „Domini14 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 154–155.
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ka“ alaus barui prekybos alkoholiniais gėrimais laikas pratęsiamas iki 24 val., pažymėjo,
jog Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatyta savivaldybės diskrecijos teisė riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, apibrėžiama
tomis pačiomis sąlygomis, kurios vienodai reikšmingos ir priimant sprendimą neišduoti
licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Įstatyme numatytų sąlygų visetas – prekybos alkoholiniais gėrimais vietos pobūdis, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikšta
nuomonė, policijos komisariatų pasiūlymai – reiškia būtent viešojo intereso, visuomenės apsaugą nuo galimų neigiamų prekybos alkoholiu ir jo vartojimo padarinių. Todėl
priimant sprendimą riboti prekybos alkoholiu laiką, pakanka nustatyti remiantis teisės
normos dispozicijoje numatytomis sąlygomis viešojo intereso pažeidimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog jei prekybos alkoholiniais gėrimais subjekto padarytam teisės normų
pažeidimui pagrįsti keliami santykinai aukšti įrodinėjimo reikalavimai, dažniausiai turi
būti įrodytas ne tik konkretus pažeidimas, objektyvioji jo pusė, bet ir pažeidėjo kaltė,
kiti subjektyviosios pusės elementai, tai viešojo intereso pažeidimas gali būti nustatomas remiantis faktiniais duomenimis, kuriems daugiau taikytinas tikėtinumo kriterijus
esant juos buvus, negu priešingai (prekybos vieta, gyventojų nuomonė, policijos pasiūlymai). Teismas nustatė, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą sprendimą jį pagrindė objektyviais duomenimis, patvirtinančiais viešojo intereso
pažeidimą, tačiau sprendimas riboti UAB „Dominika“ prekybos alkoholiniais gėrimais
laiką labiau, negu toje vietovėje jis nustatomas kitiems subjektams, vertintinas kaip neproporcingas, todėl keistinas (2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-2814/2011).
148. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį į tai, kad
neturtinės žalos įrodinėjimas, atsižvelgiant į neturtinės žalos sampratą, negali nepasižymėti atitinkama specifika. Neturtinė žala yra padaroma fizinio ar dvasinio pobūdžio
pakenkimais, kurie sukelia kančias ir išgyvenimus, ji paprastai pasireiškia tam tikrais
žmogaus dvasinio, vidinio pasaulio patyrimais, netekimais ar skausmais ir dažnai yra
susijusi su žmogaus sąmonės lygmens reiškiniais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais, kaip tai galėtų būti padaryta pagrindžiant turtinę žalą, dažnai yra neįmanoma.
Taigi ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys
įrodymų konkretumo standartai kaip nagrinėjant turtinės žalos padarymo klausimus,
šiuo atveju didesnę reikšmę turi visuotinai žinomų aplinkybių, tam tikrų reiškinių atitikimo visuotinai priimtos moralės ir etikos normoms bei vertinimams kriterijai. Taigi
įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio
pobūdžio faktas (nagrinėjamu atveju – neturtinės žalos padarymo faktas). Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės
žalos padarymo faktas (2008 m. balandžio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A444– 619/2008).
Taigi neturtinės žalos dydis teismo nustatytinas ne taikant bendras žalos dydžio
įrodinėjimo taisykles, pagal kurias žalos piniginė išraiška turi būti tiesiogiai (atitinkamai) atvaizduota konkrečiais įrodymais, o kiekvienu konkrečiu atveju, nustačius neturtinę žalą sąlygojusias objektyvaus ir subjektyvaus pobūdžio aplinkybes ir atsižvelgiant
į jas, teismas turi vadovautis neturtinės žalos instituto prasme, taip pat teisingumo ir
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protingumo kriterijais. Žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad pareiškėjas turi
pagrįsti kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžio nustatymui reikšmingų kriterijų.
Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, turi nurodyti, kaip pasireiškė neturtinės žalos atsiradimas ir tai patvirtinančius įrodymus, kurie, jo nuomone, įgalintų teismą patenkinti
visiškai ar iš dalies reikalavimą dėl patirtos žalos atlyginimo (2008 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1639/2008).
III.6.2. Įrodymai
(ABTĮ 57 str. 1 ir 3 d.)

149. ABTĮ 57 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog įrodymai administracinėje byloje yra
visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai
teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Remiantis šia definicija išskiriami tokie įrodymų
požymiai:
a. tam tikra informacija apie faktus, sudarančius įrodinėjimo dalyką;
b. įrodymų sąsajumas;
c. įrodymų leistinumas.
150. Įrodymų sąsajumas reiškia, jog renkami, pateikiami ir teismas priima nagrinėti
tik tuos įrodymus, kurie gali patvirtinti ar paneigti byloje pareikštų reikalavimų išsprendimui reikšmingas konkrečias aplinkybes. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą
yra pabrėžęs, jog įrodinėjimo procese reikšmingi tik tie įrodymai, kurie yra susiję su nagrinėjama byla (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-3022/2011).
Tokia sąsaja nustatoma atsižvelgiant į administracinės bylos ribas, kurias apsprendžia pareiškėjo suformuluoti reikalavimai (2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-115/2012). Sąsajumo taisyklių turi paisyti tiek teismas, tiek ir dalyvaujantys byloje
asmenys. Pavyzdžiui, reikšdami prašymus priimti įrodymus ar juos išreikalauti, asmenys
privalo nurodyti, kokias reikšmingas aplinkybės tie įrodymai gali patvirtinti ar paneigti.
Įrodymus, neturinčius ryšio su byla, atsisakoma priimti, o kai jie yra byloje, teismas gali jų
byloje nevertinti pripažinęs, kad tam tikri dokumentai byloje nelaikytini įrodymais (2011
m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63 – 3647/2011).
151. Jei įrodymų sąsajumas yra įrodymų turinio dalykas, tai leistinumas paprastai
reiškia reikalavimus, keliamus įrodymų formai. Leistinumo taisyklės įtvirtintos ne tik
ABTĮ, bet ir kituose įstatymuose (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 83 str.). Taikant paminėtas normas teismų praktika yra suformavusi šias leistinumo taisykles. Pirma, administracinėje byloje įrodinėjama tik ABTĮ
numatytomis įrodinėjimo priemonėmis, kurių sąrašas įtvirtintas ABTĮ 57 straipsnio 2
dalyje. Jokia informacija, jei ji ir reikšminga konkrečioms bylos aplinkybėms nustatyti,
negali būti įrodymu, jei ji gauta ne iš įstatyme numatytų įrodinėjimo priemonių (2008
m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–122/2008). Pavyzdžiui, byloje Nr. A442-1420/2012 Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog atitinkami
ikiteisminio tyrimo duomenys gali būti panaudojami ir įrodinėjimo procese administraciniame teisme, nes ABTĮ 57 straipsnio 2 dalis, nustatant bylai reikšmingas aplinkybes, leidžia remtis įvairiais dokumentais ir kitais rašytiniais įrodymais, neribodama
šių įrodinėjimo priemonių sąrašo. Tačiau teismas taip pat pažymėjo, kad mokestiniais
752

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

aspektais reikšmingi ikiteisminio tyrimo duomenys mokestinio patikrinimo metu bei
nagrinėjant mokestinį ginčą yra naudojami ne tam tikrų asmenų baudžiamosios atsakomybės klausimo išsprendimui, bet mokestinių prievolių atsiradimui reikšmingų
aplinkybių nustatymui. Šie duomenys yra tiriami ir vertinami ne baudžiamojo proceso
požiūriu, o pagal administracinio proceso įrodinėjimo taisykles, kaip ir bet kurie kiti
administraciniame procese pateikti įrodymai (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1420/2012).
152. Antra, įrodymai turi būti surinkti, pateikti, ištirti ir įvertinti laikantis įstatymo
nustatytos tvarkos. Reikia pažymėti, jog nereikšmingas procesinės tvarkos pažeidimas
neturėtų vienareikšmiškai lemti tam tikrų duomenų nepripažinimą įrodymu, tokiu
atveju reiktų vertinti, ar tam tikra pažaida yra esminė ir leidžia abejoti tokio įrodymo
patikimumu (2011 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-31/2011).
Taigi leistinumo reikalavimų pažeidimais teismų praktikos gali būti pripažįstami atvejai,
kai: kaip įrodymas buvo pateiktas pareiškėjo slaptai darytas pokalbio su kitu asmeniu
garso įrašas (2010 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 822/2010);
operatyvinė informacija tarnybinių nusižengimų bylose (2008 m. vasario 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143 – 122/2008); liudytojui neatvykus į teismo posėdį pateikiami jo raštiški parodymai (2010 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-1570/2010); liudytojas iki apklausos buvo teismo posėdžio salėje arba prieš duodant parodymus iš jo nepaimtas pasižadėjimas (2008 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N261-796/2008); pateikiama nepasirašyta specialių žinių reikalaujanti
išvada (2008 m. vasario 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-245/2008); dokumentai neišversti į lietuvių kalbą (2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A63 – 282/2012) ir kt.
153. Nustatant, ar faktinės aplinkybės grindžiamos leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, atsižvelgtina ne tik į nacionalinės, bet ir į tarptautinės teisės normas. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas nevertino pareiškėjos pateiktų dokumentų kaip įrodymų, pažymėjęs, jog Lietuvos valstybė su Ukraina nėra sudariusi dvišalio susitarimo,
kuris nustatytų paprastesnę, negu nustatytoji Hagos konvencijoje, abipusę dokumentų
pripažinimo tvarką, taikytiną privatiems asmenims Ukrainos institucijų išduotiems dokumentams. Todėl nurodytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos pateikti Ukrainos Valstybinės muitinės tarnybos raštai turėjo būti patvirtinti
apostille 1961 m. Hagos konvencijoje nustatyta tvarka. Šie raštai nėra administraciniai
dokumentai, tiesiogiai susiję su prekybos arba muitinės operacijomis, todėl jiems netaikoma paminėtos konvencijos 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta išlyga. Pareiškėjos pateikti
dokumentai nurodytų formos reikalavimų neatitiko (2007 m. gruodžio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A14–1101/07).
154. Trečia, įrodinėjant tam tikras konkrečios bylos aplinkybes būtina naudoti įstatymų tiesiogiai nurodytas įrodinėjimo priemones. Pavyzdžiui, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 12 straipsnio 1 dalį įrodyti buvus ūkinę operaciją ir ūkinį
įvykį būtina naudoti specifinius įrodymus – apskaitos dokumentus (2011 m. kovo 7 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A63-610/2011), pagal Bendrijos muitinės kodekso 26
straipsnio 2 dalį ir Laisvosios prekybos sutarties tarp Europos Bendrijos ir Šveicarijos
Konfederacijos 3 protokolo 33 straipsnio 6 dalį, sprendžiant fakto dėl importuojamų
(importuotų) į Lietuvos Respubliką prekių preferencinės kilmės nustatymo klausimą,
tik EUR.1 prekių judėjimo sertifikatas ir preferencinės kilmės deklaracija sąskaitoje fak753
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tūroje (tuo atveju, kai pagal atitinkamą importo šalies muitinės įstaigos paklausimą jų
autentiškumą patvirtina eksporto šalies kompetentinga muitinės įstaiga) yra tinkamos
(leistinos) nurodytai faktinei aplinkybei įrodyti. Pastaroji išvada padaryta byloje, kurioje buvo nagrinėjamas ginčas dėl pareiškėjo teisės pasinaudoti preferenciniu muito tarifu
už 2006 m. balandžio-gruodžio mėn. iš Šveicarijos Konfederacijos į Lietuvos Respubliką
importuotus ir bendruosiuose administraciniuose dokumentuose muitinės įstaigai deklaruotus keturiolika lengvųjų automobilių. Preferencinis prekių režimas pareiškėjo importuotiems automobiliams buvo suteiktas vadovaujantis susitarimo tarp Europos Ekonominės Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos nuostatomis, todėl sprendžiant fakto
dėl importuojamų (importuotų) prekių preferencinės kilmės nustatymo klausimą, taikytinos ne bendros įrodymų administracinėje byloje leistinumo ir vertinimo taisyklės,
nustatytos ABTĮ 57 straipsnyje, o taisyklės, nustatytos paminėtuose teisės aktuose (2010
m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 117/2010). Tačiau reikia pažymėti, jog aptartoji taisyklė nereiškia, jog kai teisės aktas imperatyviai neriboja įrodinėjimo priemonių, o asmuo neturi įstatyme nurodytos įrodinėjimo priemonės, suinteresuotam asmeniui užkertamas kelias įrodyti tam tikrus faktus kitais leistinais įrodymais.
Pavyzdžiui, byloje, kurioje buvo pripažinta, kad pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos
reglamentą Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems
asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (EEB) Nr. 1408/71; 1972 m. kovo
21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71
Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir
jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką ir Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1996 m. lapkričio 27 d. sprendimą
Nr. 164 „Dėl pavyzdinių formų, reikalingų Reglamentui ir Įgyvendinimo reglamentui
taikyti (E101 ir E102)“ leistinu ir tinkamu įrodymu įrodinėjant asmens apdraudimo
privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje faktą yra
atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės išduota pažyma E101, kurios pareiškėjas
nepateikė, Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles, suinteresuotas asmuo jam reikšmingus, juridinę reikšmę turinčius faktus,
gali įrodinėti ne tik atitinkamais teisės aktais nustatytais leistinais ir priimtinais įrodymais, bet ir kitais leistinais įrodymais. Ši aplinkybė, be kita ko, lemia, kad viešojo administravimo subjektas, tais atvejais, kai asmuo jam nepateikia įrodymų, kurie teisės aktais
yra pripažįstami kaip pirminiai įrodymai, patvirtinantys atitinkamus juridinę reikšmę
turinčius faktus, tačiau pateikia kitus leistinus tuo klausimu įrodymus, privalo įvertinti
ir šiuos įrodymus, atitinkamai atsižvelgdamas į tai, dėl kokių priežasčių nėra pateikti
pirminiai įrodymai, kokias teisiškai reikšmingas aplinkybes patvirtina pateiktieji įrodymai ir pan. (2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1177/2010,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2011 m., 170 – 180 p.).
155. Nors, kaip jau buvo minėta, įrodymų leistinumas yra labiau susijęs su įrodymų
procesinės formos reikalavimais, ABTĮ yra įtvirtintas ir apribojimas, susijęs su įrodinėjimo
priemonės turiniu. ABTĮ 57 straipsnio 3 dalis numato, jog faktiniai duomenys, sudarantys valstybės ar tarnybos paslaptį, paprastai negali būti įrodymai administracinėje byloje,
kol jie bus išslaptinti įstatymų nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog suabejojus šios nuostatos konstitucingumu, Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipės į Konstitucinį
Teismą su prašymais ištirti, ar minėta nuostata neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui,
nes neaišku, kada valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija gali būti pripažinta
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įrodymu byloje. Konstitucinis Teismas, spręsdamas paminėtą klausimą, konstatavo, jog
sprendžiant, ar ABTĮ 57 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Konstitucijai, ypač svarbi yra šios
dalies formuluotė „paprastai“. Šioje dalyje yra įtvirtinta taisyklė, kad faktiniai duomenys,
sudarantys valstybės ar tarnybos paslaptį, kaip įrodymai administracinėje byloje gali būti
naudojami tik juos išslaptinus įstatymo (būtent Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo) nustatyta tvarka, t. y. iš esmės yra draudžiama minėta tvarka neišslaptintus duomenis
naudoti kaip įrodymus. Tačiau toks draudimas nėra absoliutus. Tai, ar konkrečioje nagrinėjamoje administracinėje byloje faktiniai duomenys, sudarantys valstybės ar tarnybos
paslaptį, bus įrodymai, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes. O tai,
ar tam tikra valstybės paslaptį sudaranti (ar kita įslaptinta) informacija gali būti įrodymas
atitinkamoje byloje (o jeigu taip, tai kokia apimtimi), priklauso nuo daugelio veiksnių, taip
pat kad jeigu sprendimui teismo nagrinėjamoje byloje priimti ir tokiam teisingumui, kokį
įtvirtina Konstitucija, įvykdyti teismui pakanka tokių įrodymų (medžiagos), kurie nėra
valstybės paslaptį sudaranti (ar kita įslaptinta) informacija, ši neatskleistina informacija,
saugant viešąjį interesą, neturi būti įrodymas toje byloje ir šalys su ja negali būti supažindintos (2007 m. gegužės 15 d. nutarimas).
156. Vadovaudamasis paminėtais Konstitucinio Teismo išaiškinimas bei atsižvelgęs į
konkrečios bylos aplinkybes, Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra neišslaptintus duomenis pripažinęs bylos įrodymais (pvz., 2008 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63 – 1338/2008). Tačiau Konstitucinis Teismas 2007 m. gegužės 15
d. nutarime pabrėžė, jog teismo sprendimas negali būti grindžiamas šalims (vienai iš jų)
nežinoma vien valstybės paslaptį sudarančia (ar kita įslaptinta) informacija. Pasirėmusi
paminėta nuostata bei išanalizavusi EŽTT jurisprudenciją, pagal kurią tokie atvejai, kai
valstybės paslaptį sudarančiais neišslaptintais duomenimis yra remiamasi kaip vieninteliu ir vienai iš bylos šalių nežinomu įrodymu, sudaro prielaidas EŽTK pažeidimams,
teisėjų kolegija byloje Nr. A556 - 57/2011 priėjo išvadą, kad nors ir neišslaptinta operatyvinė medžiaga, kurios pagrindu M. P. įrašytas į policijos operatyvinę įskaitą, pripažinta
įrodymu byloje, atsakovui neįslaptintos informacijos nepateikus, slaptai operatyvinei
medžiagai esant vieninteliam įrodymui byloje, pirmosios instancijos teismas be pagrindo nustatė, jog įslaptintų duomenų turinys byloje nagrinėjamu aspektu sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, kad pareiškėjas dėl jo užfiksuotų ryšių su kitais asmenimis
bei jo elgesio, užfiksuotų veiksmų pagrįstai įrašytas į operatyvinę įskaitą (2011 m. sausio
31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556 - 57/2011). Taigi nuosekli administracinių teismų praktika skelbia, kad teismo sprendimas, kuris priimtas remiantis vien
tik įslaptinta medžiaga, negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu (2009 m. lapkričio 2 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-425/2009, 2009 m. spalio 8 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A822-326/2009).
157. Leistinumo taisyklių svarbą ne kartą yra pabrėžęs Vyriausiasis administracinis
teismas nurodydamas, kad šių taisyklių nesilaikymas pripažįstamas procesinės teisės
pažeidimu, dėl kurių gali būti neteisingai išspręsta byla (2012 m. sausio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A63 – 282/2012).
158. Siekiant geriau atskleisti įrodymų esmę, požymius ir specifinius su jų panaudojimu procese susijusius aspektus, įrodymai proceso doktrinos klasifikuojami įvairiais
pagrindais. Administracinių teismų praktikoje dažniausiai sutinkamos kelios klasifikacijos. Pagal santykio su įrodomuoju faktu pobūdį įrodymai skirstomi į tiesioginius ir netiesioginius. Teisminio proceso mokslo šaltiniuose tiesioginiai įrodymai apibrėžiami kaip
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įrodymai, kuriais pagrindžiamas konkretus įrodinėjimo dalykui priklausantis faktas, t. y.
tarp įrodomojo fakto ir įrodymo yra tiesioginis ryšys. Tuo tarpu netiesioginis įrodymas
pagrindžia įrodinėjimo dalykui nepriklausančius faktus, kurie gali turėti įtaką darant išvadą apie įrodinėjimo dalykui priklausančių aplinkybių buvimą ar nebuvimą15. Pavyzdžiui,
mokestinėse bylose, kuriose įrodinėjimo dalykas buvo aplinkybės, ar pinigų sumos buvo
mokesčių mokėtojo realiais gautos, Vyriausiasis administracinis teismas aptariamu aspektu nurodė, jog paminėtos aplinkybės turėtų būti įrodinėjamos tiesioginiais įrodymais, iš
kurių būtų galima daryti vienareikšmę išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes (pvz., mokėjimo pavedimai, patvirtinantys lėšų judėjimą; asmenų, iš kurių pajamos
neva gautos, paaiškinimai apie tai, kad lėšos perduotos ar neperduotos; kitų liudytojų, galinčių patvirtinti ar paneigti lėšų perdavimą, parodymai). Įstatymas nedraudžia įrodinėti
ir netiesioginiais įrodymais, t. y. įrodymais, daugiareikšmiai susijusiais su įrodinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis (pvz., įrodymai apie tai, kokiomis lėšomis galėjo disponuoti asmuo, iš kurio galėjo būti gautos pajamos; įrodymai apie gautų lėšų panaudojimo
aplinkybes ir pan.). Tokio pobūdžio bylose išvada, kad mokesčių mokėtojas nepagrindė
pajamų, neturėtų būti daroma vien netiesioginių įrodymų pagrindu (pvz., įrodymai apie
tai, kad paskolos davėjas neturėjo teisėtų pajamų). Tačiau bet kokiu atveju teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo
ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.), o netiesioginiai įrodymai gali būti naudingi
patvirtinant ar paneigiant tiesioginių įrodymų pagrindu formuluojamas išvadas (2007 m.
kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17 – 301/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 11, 2007 m., p. 103 - 113, 2011 m. vasario 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-201/2011).
159. Netiesioginiai įrodymai visuomet suponuoja tik tikimybę, prielaidas, jog įrodomasis faktas egzistavo ar ne, todėl vien jais remiantis įrodyti byloje tam tikras aplinkybes dažniausiai nepakanka. Pavyzdžiui, byloje, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl
pareiškėjo ligos sąsajų su tiesioginių pareigų vykdymu, teisėjų kolegija konstatavo, kad
tarnybos patalpų būklės konstatavimas gali būti vertinamas tik kaip netiesioginis įrodymas grindžiant pareiškėjo susirgimo priežastį, todėl vien juo vadovautis įrodinėjant,
kad pareiškėjui 2000 m. balandžio 18 d. konstatuotą ligą – pūlingą tonzilitą, sąlygojo jo
tarnyba, nepakanka (2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6623069/2011). Panašios išvados teisėjų kolegija priėjo ir spręsdama tarnybinį ginčą dėl
tarnybinės nuobaudos E. K. pagrįstumo. Šioje byloje nustatyta, kad tarnybinė nuobauda
paskirta už tai, kad E. K. budėjimo namuose metu neatsakė į budėtojo skambutį ir neatvyko į įvykio vietą, tuo pažeisdamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos statutinių valstybės tarnautojų budėjimo organizavimo, vykdymo ir laiko apskaitos tvarkos aprašo bei
Pagėgių rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus tyrėjo pareigybės aprašymo atitinkamus
reikalavimus. Vyriausiasis administracinis teismas, tenkindamas E. K. apeliacinį skundą
ir panaikindamas šiam skirtą nuobaudą, nurodė, jog teisinis reglamentavimas lemia, kad
pareiga pareigūnui veikti kaip tai numatyta budėjimo metu, gali atsirasti tik tais atvejais,
kai yra įvykdoma visuma sąlygų, o būtent: budėjimo grafikas turi būti nustatytu laiku
ir tvarka patvirtintas; su budėjimo grafiku pareigūnas turi būti supažindintas pasirašytinai. Teismas pabrėžė, jog nustatyta tvarka patvirtintas budėjimo grafikas ir pareigūno
rašytinis supažindinimas su šiuo budėjimo grafiku yra pirminiai ir tiesioginiai įrodymų
15 Driukas, A.; Valančius, V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. II tomas. Vilnius: Teisinės informacijos
centras, 2006, 616–617 p.
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šaltiniai, kuriais yra nustatomas pareigūno pareigų budėjimo metu atsiradimo momentas bei apimtis, tačiau byloje duomenų, kad pareiškėjas su budėjimo grafiku buvo pasirašytinai supažindintas, nėra. Taigi, pareiškėjo kaltė dėl jam inkriminuoto pažeidimo
padarymo yra grindžiama ne tiesioginiais įrodymais, o netiesioginiais, kurie duoda pagrindą daryti prielaidą, jog pareiškėjas galėjo elektroninės informacinės sistemos „Kontora“ pagalba susipažinti su budėjimo grafiku, tačiau tai nėra pagrindas šiuo klausimu
daryti atitinkamas, abejonių nekeliančias, išvadas, kurios patvirtintų pareiškėjo kaltę
(2009 m. spalio 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1138/2009).
160. Kita vertus, yra tam tikrų kategorijų bylų, kur visas įrodinėjimas remiasi būtent
tokiais įrodymais, ir čia ypatingas dėmesys kreipiamas įrodymų pakankamumo klausimui. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas palaikė pirmosios instancijos
teismo poziciją, jog pasinaudojimo viešai neatskleista informacija bylos yra specifinio
pobūdžio, kadangi jose nėra galimybių remtis tiesioginiais įrodymais, todėl Europos Sąjungos valstybėse yra visuotinai priimta remtis netiesioginių įrodymų visuma, o byloje
aptartų įrodymų visuma yra susijusi tarpusavyje ir nagrinėjamu atveju yra pakankama
konstatuoti, kad pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų
įstatymo 62 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą (2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1492/2011).
161. Teismų praktikoje galime aptikti minint pirminius bei išvestinius (antrinius)
įrodymus. Šis skirstymas paremtas informacijos atsiradimo pobūdžiu, t. y. pirminiu įrodymu laikytinas įrodymas, atsiradęs tiesiogiai iš įrodomojo fakto, išvestinis – iš kitų, su
įrodomuoju faktu susijusių, šaltinių. Nuo to, ar įrodymas pirminis, ar išvestinis, priklauso
įrodymų patikimumas, todėl išvestiniai įrodymai vertinami atidžiau. Pavyzdžiui, byloje,
kurioje spręstas tarnybinis ginčas, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs,
jog sprendžiant viršvalandžių buvimo ar nebuvimo klausimus, kai yra dėl to prieštaringų įrodymų, remiantis įrodymų patikimumo ir jų priimtinumo taisyklėmis, visų pirma,
išvados turėtų būti grindžiamos pirminiais įrodymų šaltiniais (darbo laiko apskaitos
žiniaraščiais) ir tik nesant galimybės remtis pirminiais įrodymų šaltiniais, išvados galėtų
būti grindžiamos išvestiniais įrodymais (atitinkamomis pažymomis ir pan.) (2009 m.
balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-475/2009).
162. Pagal įrodomąją galią įrodymai skirstomi į įrodymus, turinčius įprastą įrodomąją
galią, bei įrodymus, turinčius didesnę įrodomąją galią, dar vadinamus prima facie įrodymais, kuriuose nurodyti faktai yra preziumuojami kaip teisingi ir nurodytos aplinkybės
laikomos įrodytomis tol, kol jos bus paneigtos kitais bylos įrodymais. Pažymėtina, jog nors
ABTĮ 57 straipsnio 6 dalis įtvirtina, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos
galios, administracinių teismų praktikoje pasitaiko bylų, kuriose prima facie įrodymai sutinkami. Tačiau ne visada jais remiamasi pagrįstai. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas mokestinį ginčą ir atmesdamas pareiškėjo argumentą, kad CMR
važtaraštis patvirtina, kad jo tiekiamos prekės išvežtos iš Lietuvos teritorijos, be kita ko,
konstatavo, jog prekių realaus išgabenimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos nepatvirtina
pareiškėjo pateikti CMR važtaraščiai, kuriais grindžiamas tarptautinio krovinių (prekių
(šaldytos žuvies) tiektų Latvijos pirkėjams – įmonėms) pervežimo į užsienio valstybę joje
esantiems gavėjams faktas. CMR važtaraštis yra prima facie įrodymas, patvirtinantis kad
yra sudaryta tarptautinio krovinių vežimo sutartis ir kad krovinys perėjo vežėjo dispozicijon (Tarptautinės krovinių vežimo keliais konvencijos 9 str.), tuo tarpu krovinio pristatymu į paskirties vietą (Tarptautinės krovinių vežimo keliais konvencijos 13 str. 1 p.)
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laikytinas krovinio pristatymas į CMR važtaraštyje nurodytą vietą arba pakeistą siuntėjo
reikalavimu paskirties vietą (Tarptautinės krovinių vežimo keliais konvencijos 12 straipsnio 1 punktas) (2011 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-415/2011).
III.6.3. Įrodinėjimo priemonės
163. ABTĮ 57 straipsnio 2 dalis nustato, jog administracinėje byloje faktiniai duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais, specialistų paaiškinimais ir ekspertų išvadomis, daiktiniais įrodymais, dokumentais ir kitais rašytiniais, garso bei vaizdo įrodymais. Nors įrodymai ir
įrodinėjimo priemonės netapačios sąvokos, tačiau teismų praktikoje vartojamas žodis
įrodymai dažnai apima abi įrodymų prasmes, t. y. tiek jų turinį (faktinius duomenis),
tiek jų formą (įrodinėjimo priemones).
ABTĮ nepateikia nei daiktinių, nei rašytinių įrodymų sąvokų, beveik nereglamentuoja jų pateikimo ir tyrimo, nėra įtvirtinto oficialių rašytinių įrodymų instituto, taip pat
nedetalizuota liudytojų apklausos tvarka ir t.t., tačiau teismams dėl įrodymų tyrimo ir
vertinimo paprastai didelių problemų nekyla, o esamas reglamentavimo spragas pamažu užpildo teismų praktika.
Daugiausia ABTĮ normų, susijusių su įrodinėjimo priemonėmis, skirta proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimams, liudytojams, ekspertams ir specialistams.
III.6.3.1. Proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimai
(ABTĮ 57 str. 2 d.)

164. Proceso šalys administraciniame procese laikytinos pareiškėjas (skundą, prašymą padavęs subjektas; teismas, priėmęs nutartį); atsakovas (institucija, įstaiga, tarnyba,
tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie,
kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos) (ABTĮ 48 str. 2 d.). Tais
atvejais, kai į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos
valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai, įstatymų nustatytais atvejais kreipiasi prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys, jie turi bylos šalies procesines teises ir
pareigas (ABTĮ 56 str. 1, 2 d.). ABTĮ 53 straipsnio 2 dalyje inter alia įtvirtinta, jog proceso šalys turi teisę duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus. Taigi
visi paminėti subjektai ir jų atstovai gali teikti paaiškinimus, kas laikytina leistina įrodinėjimo priemone. Paprastai paaiškinimai duodami bylos nagrinėjimo žodinio proceso
tvarka metu (ABTĮ 79 str. 1 d., 138 str. 2 d.), tačiau ABTĮ nenumato apribojimų, kokia
forma (rašytine ar žodine) ši procesinė teisė gali būti įgyvendinama (2011 m. rugsėjo 9
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011). Be to, pasiruošimo administracinių bylų nagrinėjimui teisme stadijoje teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs
skundą (prašymą), prireikus gali įpareigoti pareiškėją pateikti papildomus paaiškinimus
dėl keliamų reikalavimų raštu (ABTĮ 68 str. 1 d. 2 p.).
165. Paaiškinimai teismo posėdyje duodami stovint, pirmas kalba pareiškėjas, vėliau atsakovas, tretieji suinteresuoti asmenys ir (ar) jų atstovai, kalbėjimo trukmė neribojama, tačiau teismo posėdžio pirmininkas gali įspėti kurią nors iš šalių ar jų atstovų,
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jeigu šie nukrypsta nuo bylos esmės (ABTĮ 82 str. 1 d., 6 d.). Nagrinėdamas apeliacinius
skundus, paduotus po 2012 m. liepos 1 d., išimtiniais atvejais, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos sudėtingumą ir konkrečias faktines aplinkybes, Vyriausiasis administracinis
teismas gali nustatyti kalbų trukmę (ABTĮ 138 str. 7 d.). Paaiškinimai fiksuojami darant
teismo posėdžio garso įrašą (ABTĮ 83 str. 1 d.). Nuo 2013 m. sausio 1 d. proceso dalyvių
dalyvavimas (taigi ir paaiškinimų davimas) teismo posėdžiuose galės būti užtikrinamas
naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas,
telekonferencijas ir kitaip).
166. Galimos situacijos, kai pripažįstama, kad byloje ypatingai reikšminga įrodinėjimo priemonė yra pareiškėjo paaiškinimai, todėl, teismo manymu, byla visapusiškai ir
objektyviai negali būti išnagrinėta nesant paties bylą pradėjusio asmens – pareiškėjo.
Nors įstatymas numato administracinio teismo teisę įpareigoti pareiškėją pateikti papildomų paaiškinimų raštu dėl keliamų reikalavimų (ABTĮ 68 str. 1 d. 2 p.), pareiškėjui
teismo posėdyje nedalyvaujant, teisėjai ir kitos šalys negalėtų jam užduoti klausimų
(ABTĮ 82 str. 6 d.), išklausyti žodinių paaiškinimų, kurie padėtų aiškiau suprasti reikalavimų apimtį, aplinkybes, kurioms patvirtinti galėtų būti pateikta papildomų įrodymų,
ir pan., o ABTĮ nenumato, kad atstovo pagal pavedimą paaiškinimai prilygtų proceso šalies paaiškinimui. Dėl šių aplinkybių ABTĮ numato galimybę pripažinti pareiškėjo
dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir bylos nagrinėjimą atidėti (ABTĮ 80 str. 1 d.), o
pastarajam neatvykus – skundą palikti nenagrinėtu (ABTĮ 103 str. 5 p.) (2012 m. kovo
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–104/2012; plačiau apie skundo palikimą
nenagrinėtu šiuo pagrindu žr. Apibendrinimo poskyrio IV.6.2. Skundo (prašymo) palikimas nenagrinėtu paragrafą 72).
167. ABTĮ neįtvirtintas priesaikos institutas, tačiau tai nereiškia, kad šalys gali duoti
melagingus parodymus. Proceso šalys turi pareigą savo procesinėmis teisėmis naudotis
sąžiningai (ABTĮ 53 str. 3 d.). Už piktnaudžiavimą administraciniu procesu ABTĮ nuo
2012 m. liepos 1 d. numato galimybę skirti baudą (ABTĮ 84 str. 1 d. 6 p.) Vis dėlto, atsižvelgiant į proceso šalių išskirtinę padėtį (jos tiesiogiai susijusios su kilusiu administracinių ginču ir yra teisiškai suinteresuotos), pastarųjų paaiškinimai vertinami ypatingai
atidžiai ir paprastai teismų praktikoje laikomasi taisyklės, jog vien proceso šalies pateikiama informacija priimti teismo sprendimo negalima (2010 m. gruodžio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A525-1611/2010).
168. Daugiausia pavyzdžių, kur kaip viena iš kertinių įrodinėjimo priemonių – paaiškinimais – remiasi pareiškėjai yra bylos pagal užsieniečių skundus dėl prieglobsčio
nesuteikimo, kuriose, be kita ko, įstatymas įpareigoja prieglobsčio prašytojus teikti tikrovę atitinkančius paaiškinimus. Pavyzdžiui, byloje, kurioje paliktas galioti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimas dėl
laikino teritorinio prieglobsčio bei prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo piliečiui A. K. ir jo išsiuntimo iš Lietuvos
Respublikos, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 71 straipsnio 3 dalies 4 punktą prieglobsčio prašytojas turi pareigą prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu pateikti
visus turimus dokumentus ir tikrovę atitinkančius išsamius paaiškinimus dėl prašymo
suteikti prieglobstį motyvų, savo asmenybės bei atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje aplinkybių. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pareigos pateikti tikrovę atitinkančius
visapusiškus paaiškinimus dėl prašymo suteikti prieglobstį motyvų neįvykdė, o byloje
759

III. Informacinė dalis

esantys įrodymai – paties pareiškėjo paaiškinimai, Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus pažymos nesudaro pagrindo daryti prielaidą, jog pareiškėją grąžinus į atitinkamą valstybę, kiltų grėsmė pastarojo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei,
nes nėra įrodymų, kad šioje valstybėje vyksta chaotiško, aklo smurto protrūkiai (2012
m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2033/2012).
III.6.3.2. Liudytojų parodymai
(ABTĮ 60 str.)

169. Liudytoju administracinėje byloje gali būti bet kuris teisiškai nesuinteresuotas
bylos baigtimi asmuo, turintis žinių apie bylai reikšmingas aplinkybes ir nepatenkantis
į asmenų, negalinčių būti liudytojais, sąrašą. Toks sąrašas nustatytas ABTĮ 60 straipsnio
3 dalyje, kurioje įtvirtinta, kad negali būti šaukiami ir apklausiami kaip liudytojai: 1)
atstovai civilinėje byloje ar gynėjai baudžiamojoje byloje – apie aplinkybes, kurias jie
sužinojo eidami atstovo ar gynėjo pareigas; 2) asmenys, kurie dėl fizinių ar psichinių
trūkumų nesugeba teisingai suvokti turinčių bylai reikšmės aplinkybių arba duoti apie
jas teisingų parodymų; 3) dvasininkai apie aplinkybes, kurias sužinojo per tikinčiojo
išpažintį.
Jei asmens suinteresuotumas bylos baigtimi yra ne teisinis, o, pavyzdžiui, grįstas
giminystės, draugystės, tarnybinio pavaldumo ir pan. ryšiais su vienu iš byloje dalyvaujančių asmenų, toks asmuo gali būti liudytoju, tačiau asmeninį suinteresuotumą lemiančios aplinkybės turės reikšmės vertinant jo parodymus (2011 m. gruodžio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A62-3753/2011).
170. Šaukiamas liudytoju asmuo privalo atvykti į teismą ir duoti teisingus parodymus (ABTĮ 60 str. 1 d.). Tais atvejais, kai liudytojas yra įkalintas, teismas sprendžia
tokio asmens konvojavimo ir pristatymo į teismo posėdį klausimą. Tai pagrindžiama
ne tik paminėta liudytojo pareiga, bet ir teismui nustatytu imperatyvu bylas nagrinėti
visapusiškai ir išsamiai įvertinus visas faktines aplinkybes ir įrodymus (2011 m. spalio
20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011). Už liudytojo pareigų nevykdymą ABTĮ įtvirtina tam tikras sankcijas: už žinomai melagingų liudytojo parodymų davimą – atsakomybė BK ir ATPK nustatyta tvarka (ABTĮ 59 str. 2 d.), liudytojui be
pateisinamų priežasčių neatvykus pas bylą posėdžiui rengiantį teisėją ar į teismo posėdį
gali būti skiriama bauda (ABTĮ 84 str. 1 d. 2 p.).
171. Asmuo, prašantis šaukti liudytoją, privalo nurodyti jo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ar darbo vietą ir tas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, kurias šis liudytojas
gali patvirtinti (ABTĮ 60 str. 2 d.). Iš čia matyti, jog prašymas turi būti pagrįstas ir vien
šio reikalavimo neišpildžius, teismas gali prašymo netenkinti. Be to, teismų praktika patvirtina, jog aptariamo prašymo tenkinimas neturi trukdyti sklandžiam procesui, todėl
liudytojų šaukimas į bylą turi būti ne tik pagrįstas, bet ir užtikrinti racionalų procesą
(2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-115/2012).
172. ABTĮ liudytojo apklausos tvarkos iš esmės nereglamentuoja, tik nurodoma,
jog iki apklausos liudytojai iš posėdžių salės pašalinami (ABTĮ 82 str. 5 d.), prieš liudytojui duodant parodymus, posėdžio pirmininkas nustato jo asmens tapatybę ir įspėja jį
dėl atsakomybės už atsisakymą ar vengimą duoti parodymus ir už žinomai melagingus
parodymus, paimamas atitinkamas pasižadėjimas (ABTĮ 82 str. 6 d.). Liudytojai parodymus duoda žodžiu konkrečios bylos teismo posėdyje, išskyrus kelias ABTĮ įtvirtintas
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išimtis (ABTĮ 60 str. 1 d., 64 str. 1 d.), todėl rašytiniai šių asmenų paaiškinimai negali
būti prilyginami liudytojų parodymams ir jų nepakeičia. Vadinasi, administracinėje byloje galima remtis tik tokių liudytojų, kurie buvo apklausti ABTĮ nustatyta tvarka, parodymais (2010 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 - 121/2010, 2010
m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1570/2010).
III.6.3.3. Eksperto išvada
(ABTĮ 62 str.)

173. Jeigu administracinėje byloje kyla klausimų, reikalaujančių specialių mokslo,
meno, technikos ar amato srities žinių, teismas ar teisėjas skiria ekspertą arba paveda
daryti ekspertizę atitinkamai ekspertizės įstaigai (ABTĮ 62 str. 1 d.). ABTĮ nepateikia
aplinkybių, kurias nustatant reikia atlikti ekspertizę, tačiau administracinių teismų praktika patvirtina, jog ji dažniausiai skiriama sprendžiant iš tiesų sudėtingus ir specifinius
klausimus, kai ekspertizės išvada tampa tiesiog būtinu įrodymu. Pavyzdžiui, ekspertizės
buvo skirtos atsakyti į byloje iškilusius svarbius klausimus statybos teisinių santykių
sferoje – dėl statinių defektų priežasčių, mokestiniuose ginčuose – nustatant turto vertę, tarnybiniuose ginčuose – darbingumo lygiui nustatyti, nelaimingo atsitikimo darbe
atvejais – apdraustojo būklei nustatyti, energetikos teisinių santykiuose – šilumos energijos sąnaudų skaičiavimams, dujų paskirstymo kainų, konkrečių dujų reguliuojamiesiems vartotojams kainų nustatymo tinkamumui ir pagrįstumui įvertinti, žemės teisiniuose santykiuose – istorinių-archyvinių dokumentų vertinimui, ginklų ir šaudmenų
kontrolės bylose – dėl ginklo priskyrimo tam tikrai kategorijai ir kt.
174. Eksperto išvada pateikiama raštu ekspertizės akte (ABTĮ 62 str. 3 d), kuriai
reikalavimai įtvirtinti Teismo ekspertizės įstatyme. Tuo atveju, jei eksperto išvada yra
nepakankamai aiški ar neišsami, teismas gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę
(2008 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-190/2008).
175. Pažymėtina, jog eksperto išvada yra savarankiška įrodinėjimo priemonė, todėl
jos nereikia painioti su rašytiniais įrodymais. ABTĮ 62 straipsnio 2 dalis numato, jog
klausimus, kuriais reikalaujama eksperto išvados, turi teisę pateikti teismui kiekvienas
proceso dalyvis, tačiau galutinai juos nustato teismas ar teisėjas. Ekspertas (ekspertizė)
skiriamas teismo nutartimi, kuri neskundžiama (ABTĮ 149 str. 1 d.), ir kuri gali būti
priimta jau pasiruošimo bylos nagrinėjimui stadijoje pranešus apie tai proceso šalims
(ABTĮ 68 str. 1 d. 5 p., 2 d.). Eksperto išvada kaip įrodymas administracinių bylų procese
yra tik iškeltoje administracinėje byloje teismo nutartimi paskirtos ekspertizės metu
gauta išvada, kurią pateikia ekspertas, pritaikęs specialias žinias. Tais atvejais, kai koks
nors ekspertinis tyrimas byloje atliekamas ne pagal teismo nutartį, priimtą nagrinėjamoje administracinėje byloje, tai, nepaisant to, kad toks rašytinis aktas yra tiriamojo–
mokslinio pobūdžio, jame pateikta išvada negali būti laikoma įrodymu – eksperto išvada ABTĮ 62 straipsnio prasme, o toks dokumentas gali atitikti rašytinį įrodymą ABTĮ 57
straipsnio 2 dalies prasme, nes jame gali būti žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės
bylai (2009 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1304/2009, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009 m., 329 – 336 p.).
176. ABTĮ nenumatyta, kad ekspertizės skyrimui būtinas bylos šalių sutikimas ar
prašymas. Šią išvadą patvirtina ABTĮ 43 straipsnio 4 dalis, reglamentuojanti išlaidų ekspertizei paskirstymą, kai ekspertizė daroma teismo iniciatyva. Toks reglamentavimas
761

III. Informacinė dalis

reiškia, jog teismui manant, kad byloje iškilo klausimų, reikalaujančių specialių žinių,
teismas gali pats skirti ekspertizę. Šios išvados padarytos byloje, kurioje pareiškėja ginčijo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos sprendimą dėl jos tinkamumo Lietuvos vidaus reikalų ministerijos sistemos tarnybai. Aptariamoje byloje kilo ginčas ir teismui kilo abejonės dėl
pareiškėjos tinkamumo tarnybai, pareiškėja ekspertizės skyrimui neprieštaravo, teikė
klausimą galimam ekspertui, tačiau ekspertizė neskirta pirmosios instancijos teismui
konstatavus, jog pareiškėja ekspertizės atsisakė. Vyriausiasis administracinis teismas,
panaikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžindamas bylą nagrinėti
iš naujo, nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja
atsisakė nuo ekspertizės, be to, nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai
objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 str.). Teismo tikslas nagrinėjant bylą – teisėtas ir pagrįstas procesinis sprendimas (ABTĮ 86 str. 1 d.). Teismas privalo išnaudoti visas įstatymų
jam suteiktas pareigas ir teises, kad šis tikslas būtų pasiektas. Nagrinėjamoje byloje tai
padaryta nebuvo, todėl teismo sprendimas, kuriame nepašalintos abejonės dėl CMEK
sprendime išdėstytų išvadų teisingumo, nesurinkti ir neištirti visi galimi įrodymai, negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu ir yra naikintinas (2008 m. vasario 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756-228/2008).
177. ABTĮ 62 straipsnio 4 dalis numato, jog eksperto išvada teismui neprivaloma,
tačiau teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas. Iš čia matyti, jog
tai tik vienas iš įrodymų, kuris turi būti vertinamas kitų įrodymų visumoje, nesuteikiant
jam jokios viršenybės kitų įrodymų atžvilgiu. Eksperto išvados, kaip įrodymo, specifiškumas ir reikalavimas nesutikimą su eksperto išvada atitinkamai motyvuoti lemia, kad
eksperto išvada, jos pagrįstumo aspektu, gali būti paneigta taip pat naudojant specialias
žinias, kurios patvirtintų, jog buvo naudojami netinkami tyrimo metodai, kad ekspertui
buvo pateikti neteisingi išeities duomenys ir pan. Teisėtumo aspektu eksperto išvada
galėtų būti paneigta, jei būtų nustatyta, kad ekspertizė paskirta ir atlikta neteisėtai, kad
ekspertas nekompetentingas šioje mokslo srityje ir pan. (2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-1077/2009).
178. Jeigu tai reikalinga išvadai duoti, ekspertas turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, būti teismui nagrinėjant bylą, užduoti proceso šalims, liudytojams klausimų,
prašyti teismą pateikti jam papildomą medžiagą (ABTĮ 63 str. 1 d.), taip pat jis turi teisę
atsisakyti duoti paaiškinimus ar išvadą, jeigu laiko, kad pateiktoji medžiaga yra nepakankama paaiškinimams ar išvadai duoti arba kad jam pateiktas klausimas peržengia
specialių jo žinių ribas (ABTĮ 63 str. 2 d.).
Pabrėžtina, jog ekspertizės dalyku negali būti teisiniai klausimai, nes preziumuojama,
kad teismas išmano teisę. Tai akcentuojama ir Teismo ekspertizės įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje įtvirtinant, kad teisinės žinios teismo ekspertizėje nelaikomos specialiomis
žiniomis. Teismo ekspertai negali duoti išvadų teisiniais klausimais. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nepripažino ekspertizės akto įrodinėjimo priemone byloje
konstatavęs, kad ekspertizės akte padaryta teisės išvada, kas priskirtina spręsti tik teismo
kompetencijai, iš administracinėje byloje turimos medžiagos nėra aišku, ar valstybinis inspektorius turi eksperto kvalifikaciją ekspertizės akte nagrinėtu klausimu, ekspertizės aktas
surašytas institucijos, kuri yra šios administracinės bylos vienas iš proceso dalyvių (tretysis suinteresuotas asmuo, pateikęs ir apeliacinį skundą) suinteresuotas bylos baigtimi, be
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to, ekspertinis tyrimas atliktas remiantis vien Šiaulių universiteto Technologinių bandymų
centro atitikties įvertinimo saugos reikalavimams bandymų protokolu, daugiau jokia kita
medžiaga nesinaudota, taip pat nėra aiški ir ekspertinio tyrimo eiga (2008 m. lapkričio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 1952/2008).
179. Už žinomai melagingos išvados davimą ekspertas atsako BK ir ATPK tvarka
(ABTĮ 59 str. 2 d.). Ekspertas gali būti nušalintas ABTĮ 47 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punkte įtvirtintais bendrais pagrindais (jeigu jis yra šalių, kitų proceso dalyvių ar kolegijos
teisėjų giminaitis, jeigu jis pats arba jo giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi arba jeigu yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių jo nešališkumu), taip pat specialiais pagrindais – jeigu jis pagal tarnybą ar kitaip yra priklausomas
bent nuo vienos iš šalių ar kitų proceso dalyvių, jeigu jis darė reviziją, kurios medžiaga
buvo pagrindas tą administracinę bylą iškelti arba paaiškėja, jog jis yra nekompetentingas (ABTĮ 47 str. 3 d. ).
III.6.3.4. Specialisto paaiškinimai
(ABTĮ 61 str.)

180. Specialistas kviečiamas tais atvejais, kai nagrinėjant administracinę bylą teisme
reikia specialių žinių dokumentams, daiktams ar veiksmams ištirti bei įvertinti (ABTĮ
61 str. 1 d.). Specialisto paaiškinimai gali būti surašomi atskirame dokumente, kuris turi
būti pasirašytas (ABTĮ 61 str. 2 d.). Teismų praktika patvirtina, jog specialisto paprastai
prireikia tuomet, kai byloje surinkti duomenys yra prieštaringi (2010 m. gruodžio 6 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A438–3362/2010) ir reikia vertinti įrodymus, kurie
jau buvo surinkti panaudojant specialias žinias, kurių teismas neturi (2011 m. vasario
14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-203/2011). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti
iš naujo konstatavęs, jog byloje esančios dvi turto vertinimo ataskaitos – tai įrodymai,
kurie buvo surinkti panaudojant specialias žinias, todėl ir jų turinio vertinimas, nesant
imperatyvių teisės normų pažeidimų, gali būti atliekamas tik pasinaudojus tokiomis
pačiomis specialiomis žiniomis, kurių šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neturi.
Tokiu atveju, vertinant tokio pobūdžio įrodymus (gautus panaudojus specialias žinias),
procesinis įstatymas numato galimybę pasitelkti specialisto arba eksperto pagalbą atitinkamai kviečiant į teismo posėdį tinkamą specialistą ar skiriant ekspertizę. Teismas
šiais procesiniais instrumentais nepasinaudojo, o pats vertino aplinkybes, reikalaujančias specialių žinių, tokiu būdu pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir toks procesinės
teisės normų pažeidimas neleidžia teismo sprendimo laikyti teisingu (2010 m. gruodžio
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1655/2010).
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog specialių žinių poreikis paminėtų kategorijų bylose dažniausiai būna susijęs su specialaus turto – akcijų – vertinimo ypatybėmis arba
byloje nesant pakankamai kitų duomenų, kurie teismui sudarytų galimybę tinkamai
įvertinti į bylą pateiktas turto vertinimo ataskaitas (2010 m. gruodžio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-1655/2010, 2011 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-203/2011), tuo tarpu kitokiose bylose, kuriose yra pateiktos kelios
turto vertinimo ataskaitos, joms taikytinos bendros įrodymų vertinimo ir nuginčijimo
taisyklės, atsižvelgiant į kiekvienos bylos individualias aplinkybes (2010 m. gruodžio 31
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1752/2010, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis
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administracinėje byloje Nr. A442-2927/2011, 2011 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A143-644/2011).
181. Teismų praktika patvirtina, jog dažniausiai specialistai buvo pasitelkti medicininiams dokumentams, projektinei dokumentacijai, žemėtvarkos bei teritorijų planavimo dokumentams ir kt. dokumentams ištirti bei įvertinti. Pažymėtina, jog skirtingai
nuo ekspertų, vieningo specialistų sąrašo nėra, tačiau yra mokslo sričių, kur tokios kategorijos asmenys (kaip atestuoti specialistai ir pan.) išskirti, ir kas turi reikšmę vertinant
jų pateiktus paaiškinimus. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo,
jog tai, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pakvietė specialistu habilituotą mokslų daktarą, gydytoją ortopedą traumatologą N. P., kuris Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-688 įtrauktas į Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų sąrašą, vertintina kaip aplinkybė, kuri padėjo teismui
pilniau ir visapusiškiau išnagrinėti bylą (2012 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A146-184/2012).
182. Specialistas turi tokias pat kaip ir ekspertas teises (ABTĮ 63 str.), jis taip pat
įspėjamas dėl administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų paaiškinimų davimą (ABTĮ 82 str. 5 d.), jis gali būti nušalintas ABTĮ 47 straipsnio 2 dalies
2 ir 3 punkte įtvirtintais bendrais pagrindais, už neatvykimą be pateisinamų priežasčių
pas bylą posėdžiui rengiantį teisėją ar į teismo posėdį specialistui gali būti skirta bauda
(ABTĮ 84 str. 1 d. 2 p.). Jei teismui kyla abejonių dėl specialisto raštiškų paaiškinimų,
teismas gali kviesti į teismo posėdį ir prašyti specialistą atsakyti į iškilusius klausimus,
nesant galimybės pašalinti tokiu būdu trūkumų, gali būti skiriamas papildomas arba
pakartotinas tyrimas (2008 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438190/2008). Specialistas – nešališkas teismo pagalbininkas, sprendžiant klausimus, kuriems reikalinga specialių žinių. Todėl netoleruotini suinteresuotos šalies advokato susitikimai su specialistu, siekiant jį atitinkamai parengti bylai (2009 m. spalio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-34/2009).
III.6.4. Įrodinėjimo naštos paskirstymas
(ABTĮ 57 str. 4 d.)

183. Įrodinėjimo naštos (lot. onus probandi) paskirstymas yra vienas sudėtingiausių
administracinio proceso elementų, nes nuo to, ar teisingai bus paskirstyta įrodinėjimo
našta, gali priklausyti ir bylos baigtis vienos ar kitos šalies naudai. Įrodinėjimo naštos
paskirstymas svarbus ir šalims, nes dar prieš prasidedant procesui žinodamos, ką turės
įrodinėti, gali apsispręsti dėl teisminio proceso pradėjimo, ir teismui, nes įrodinėjimo
naštos paskirstymo taisyklių pagalba apsisprendžiama, kaip reikia išspręsti bylą, jei tam
tikros aplinkybės teisminio nagrinėjimo metu lieka nenustatytos ir pan.
184. Teismų praktikoje skiriami du, tarpusavyje susiję, įrodinėjimo naštos aspektai.
Pirmasis apima pareigą pateikti įrodymus ir vadinamas pozityviu įrodinėjimo naštos
paskirstymo aspektu. Ši pareiga pagal bendrąją taisyklę tenka visiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Pagal ABTĮ 57 straipsnio 4 dalį įrodymus pateikia šalys ir kiti proceso dalyviai. Šia prasme įrodinėjimo subjektas taip pat yra teismas, nes jis gali rinkti
įrodymus savo iniciatyva (ABTĮ 57 str. 4 d.). Kitas įrodinėjimo naštos paskirstymo aspektas – negatyvusis – tampa aktualus tais atvejais, kai nepakanka įrodymų patvirtinti
nei pareiškėjo, nei atsakovo nurodomoms aplinkybėms. Tokiu atveju sprendimas pri764
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imamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta
(2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 963/2009, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2010 m., 78 – 97 p., 2010 m. birželio
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-862/2010).
Jeigu pozityvusis elementas neturi lemiamos reikšmės priimant teismo sprendimą,
t. y. nėra svarbu, ar įrodymą pateikė pareiškėjas, ar atsakovas, ar teismas jį išreikalavo
savo iniciatyva – įrodymas turės vienodą įrodomąją reikšmę, tai negatyvusis atsako į
klausimą, kuriai šaliai tenka byloje teisiškai reikšmingų aplinkybių neįrodymo rizika16.
Pavyzdžiui, byloje, kurioje spręstas klausimas dėl valstybės tarnautojo, profesinės sąjungos nario, atleidimo teisėtumo, teisėjų kolegija, pritaikiusi negatyvųjį įrodinėjimo naštos
aspektą, pažymėjo, jog atleidžiant pareiškėją T. R. iš valstybės tarnybos reikėjo gauti
profesinės sąjungos, kurios nariu jis buvo, sutikimą. Lietuvos apskričių ir savivaldybių
profesinė sąjunga neigė gavusi raštą dėl sutikimo davimo, todėl Marijampolės apskrities
viršininko administracijai, veikusiai savo rizika ir pasirinkus tokį rašto siuntimo būdą
(faksu ir neregistruotu paštu), kuris apsunkina gavimo fakto nustatymą, ir teko šio fakto įrodinėjimo našta. Visa tai lėmė, kad teismas pripažino, jog Marijampolės apskrities
viršininko administracija neįrodė, kad minėtas raštas faktiškai pasiekė adresatą, t. y. kad
jis buvo gautas Lietuvos apskričių ir savivaldybių profesinėje sąjungoje, todėl ir Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 134 straipsnio 2 dalies nuostatos, pagal kurias profesinės
sąjungos neveikimas (atsakymo per 14 dienų nedavimas) iš esmės yra prilyginamas
sutikimo išreiškimui, nagrinėjamu atveju negalėjo būti taikomos (2011 m. vasario 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A62–1007/2011).
185. Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė skelbia, kad kiekviena šalis
privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (2011 m. spalio
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2329/2011). Ką kuri šalis turi įrodyti numato tiek procesinės teisės normos, tiek materialinės. Pavyzdžiui, pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 ir 2 dalis įrodinėjimo našta dėl termino pateikti skundą praleidimo priežasčių tenka
pareiškėjui (2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556 – 379/2010).
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnį mokesčių administratorius privalo pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas,
o mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus apskaičiuotomis
konkrečiomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pagrįsti, kodėl jos yra
neteisingos (2012 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-360/2012) ir
kt. Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė ne visada pateikia aiškų ir vienareikšmį atsakymą, ką šalis konkrečiu atveju turi įrodyti, todėl tokiais atvejais būtina
sistemiškai analizuoti tiek proceso, tiek materialinės teisės normas.
186. Administracinių ginčų įvairovė lemia tai, kad bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė skirtingose administracinėse bylose yra modifikuojama jose nagrinėjamų administracinių teisinių santykių specifikos, atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir
šalių tarpusavio santykių pobūdį (2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-835/2007). Naujausias bylų pasiskirstymas pagal kategorijas atskleistas 2011
metų Vyriausiojo administracinio teismo metiniame pranešime, iš kuriame pateiktos
statistikos matyti, kad didžiausias dalis tarp išnagrinėjamų visų administracinių bylų
16 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 157.
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Vyriausiajame administraciniame teisme sudaro valstybės tarnybos, mokestinės ir žalos
atlyginimo bylos. Būtent šiose bylų kategorijose ir suformuluotos reikšmingiausios įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės.
187. Tarnybos teisinių santykių srityje suformuota reikšminga Vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagal kurią įrodinėjimo našta dėl neigiamų pasekmių tarnautojui taikymo paprastai perkeliama darbdaviui. Tarnybos teisinių santykių specifika pasireiškia tuo, kad tarnautojas iš esmės yra silpnesnioji šalis, o tarnybos teisiniai santykiai
yra jautrūs, vertinant socialiniu aspektu17. Atsižvelgiant į tai, būtent darbdaviu esantis
viešojo administravimo subjektas privalo įrodyti, kad yra pagrindas taikyti drausminę
atsakomybę tarnautojui, atleisti jį iš pareigų, perkelti į kitas pareigas ir pan. (2011 m.
vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62–773/2011, 2011 m. rugsėjo 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A62–2207/2011). Pavyzdžiui, byloje kilus ginčui dėl
pareiškėjo atleidimo iš pareigų teisėtumo pareiškėjas, be kita ko, teigė, kad Valstybės
tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvada bei Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvada yra nepagrįstos. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas
nepateikė įrodymų, paneigiančių padarytas išvadas, ir nenurodė jų buvimo vietos, t.
y. teismas iš esmės konstatavo, kad pareiškėjas turėjo įrodyti jo atleidimo iš darbo neteisėtumo ir nepagrįstumo faktą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas
su tokiu įrodinėjimo naštos paskirstymu tarp šalių, nurodė, kad bylose dėl valstybės
tarnautojo atleidimo iš pareigų būtent atsakovas paprastai privalo įrodyti atleidimo iš
valstybės tarnybos teisėtumą ir pagrįstumą, aplinkybes, kuriomis grindžiamas sprendimas dėl atleidimo iš pareigų (2006 m. gruodžio 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A6–2160/2006). Kitoje byloje, kurioje pareiškėjas kėlė ginčą dėl to, kad su juo atleidimo dieną nebuvo visiškai atsiskaityta, Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė,
kad nė vienas iš atsakovų nepateikė jokių įrodymų, kad su pareiškėju buvo atsiskaityta
jį perkeliant iš vienos vidaus reikalų įstaigos į kitą, nors bylose, kuriose ginčai kilę iš
valstybės tarnybos teisinių santykių, būtent atsakovas paprastai privalo įrodyti visiško
atsiskaitymo su atleidžiamu pareigūnu faktą. Šalis paprastai objektyviai negali įrodyti to,
ką neigia (pavyzdžiui, tam tikrų faktų, kurių egzistavimą nurodo kita šalis, nebuvimo).
Todėl įrodinėti bylos aplinkybes paprastai turi ta šalis, kuri teigia buvus tas aplinkybes
(2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-156/2012).
187.1. Kitoje tarnybos valstybei byloje buvo kilęs ginčas dėl tarnybinės nuobaudos
pagrįstumo, kuri pareiškėjai skirta už tarnybinio nusižengimo padarymą neveikimu, t.
y. iki nustatytos datos sutvarkyti tam tikrus duomenis, parengti lokalų aktą. Pareiškėja, ginčydama jai paskirtos nuobaudos pagrįstumą, nurodė, kad užduočių įvykdymo
terminai buvo nepagrįsti, pavedimui vykdyti neveikė tam tikros duomenų posistemės.
Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas atsakovo apeliacinį skundą, nurodė, jog byloje nustatytos aplinkybės įrodinėjimo naštos paskirstymo prasme lemia, kad
atsakovui tenka pareiga paneigti pareiškėjos teiginius bei įrodyti, jog pareiškėja turėjo
objektyvią galimybę laiku ir tinkamai atlikti jai pavestas užduotis, ko būtent šis ir neatliko (2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1112/2009).
187.2. Iš paminėtų įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklių tarnybinių ir su jais susijusių santykių sferoje yra išimčių. Štai byloje, kurioje pareiškėjas ginčijo Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo šis pripažintas pažeidęs Lietuvos Respu17 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 161.
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blikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, pareiškėjas
tvirtino, kad negalėjo žinoti apie savo artimo asmens privatų interesą, kad įrodyti žinojimo faktą buvo atsakovo pareiga. Vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs
šiuos argumentus, konstatavo, kad valstybės tarnyboje dirbančio asmens pareiga žinoti
apie artimų asmenų privačius interesus neturi būti suprantama kaip šio asmens pasyvus elgesys, tapatinamas su atsitiktiniu faktų, lemiančių tokių interesų egzistavimą,
sužinojimu. Įstatymo leidėjas nustatė pozityvią pareiškėjo pareigą deklaruoti privačius
interesus, taip pat ir susijusius su artimų asmenų interesais, todėl teismas padarė išvadą,
jog valstybės tarnyboje dirbantis asmuo turi žinoti faktus, susijusius su privačių interesų egzistavimu. Tokiu atveju įrodinėjimo našta, kai siekiama paneigti tokias teisiškai
reikšmingas aplinkybes, tenka asmeniui, jas neigiančiam, todėl būtent apeliantas turi
pateikti objektyvius duomenis, kad jis neturėjo galimybių žinoti apie AB „Specializuota
komplektavimo valdyba“ laimėtą rangos darbų konkursą renovuoti Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinę mokyklą ir Vilniaus Karoliniškių gimnaziją (2012 m. kovo 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A492-1322/2012).
188. Vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje suformuluotos tokios
įrodinėjimo naštos paskirstymo mokestinių ginčų bylose taisyklės. Pirma, nustačius, jog
ūkinės operacijos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose, kuriais remdamasis mokesčių mokėtojas siekia įgyti teisę į PVM atskaitą, ir
tai mokesčių administratoriui sudaro pagrįstą pagrindą manyti, kad šiomis ūkinėmis
operacijomis buvo arba galėjo būti piktnaudžiaujama (sukčiaujama) PVM, mokesčių
administratorius turi teisę reikalauti iš pirkėjo įrodyti tikrąjį ūkinės operacijos turinį (2009 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1097/2009, 2011 m.
gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-3582/2011). Antra, jei mokesčių
mokėtojas pagrindžia gautas pajamas įstatymų nustatytos formos sandoriais ar juridinę
galią turinčiais dokumentais, įrodyti, jog pajamų nebuvo, turi šias aplinkybes neigiantis
mokesčių administratorius, tačiau pateikti įrodymus apie realų pajamų gavimą turėtų
tiek šias aplinkybes siekiantis įrodyti mokesčių mokėtojas, tiek jas siekiantis paneigti
mokesčių administratorius (2007 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17301/2007, 2008 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502-70/2008). Trečia,
įrodinėjimo našta įrodyti įstatymines sąlygas atleidimui nuo delspinigių ar konkrečiam
PVM tarifo dydžio pritaikymui arba atleidimui nuo mokesčio tenka pačiam mokesčių
mokėtojui, siekiančiam pasinaudoti atleidimo teisine galimybe ar pritaikiusiam atitinkamą tarifą (2010 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1725/2010,
2011 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 - 364/2011). Plačiau apie
įrodinėjimo naštos paskirstymo ypatumus mokestinių ginčų bylose skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo II dalį Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 22, 2011 m., 420 – 509 p.
189. Ypatinga specifika pasižymi ir žalos atlyginimo bylos. Remiantis Vyriausiojo
administracinio teismo praktika, bylose dėl valstybės institucijų ar pareigūnų neteisėtais
veiksmais ar neveikimu padarytos žalos žalą (nuostolius) privalo įrodyti pareiškėjas,
todėl būtent jis turi pareigą įrodyti konkretų patirtos žalos dydį, pateikiant patirtą žalą
patvirtinančius konkrečius įrodymus ir įrodant, jog nurodyta žala kilo būtent dėl neteisėtais pripažintų viešojo administravimo subjekto veiksmų (2007 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-180/2007, 2011 m. lapkričio 21 d. nutartis adminis767

III. Informacinė dalis

tracinėje byloje Nr. A525-3063/2011). Tačiau reikia pažymėti, jog paminėta taisyklė nėra
absoliuti, nes pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai
įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Kitaip tariant, teismas yra įpareigojamas nustatyti
žalos dydį, o ne atmesti pareiškėjo reikalavimą, kai nustatoma, kad žala yra padaryta, bet
pareiškėjas negali įrodyti tikslaus jos dydžio (2010 m. gruodžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-3420/2010). Štai byloje, kurioje pareiškėjas siekė turtinės žalos
atlyginimo iš Neringos savivaldybės ir Lietuvos valstybės, Vyriausiasis administracinis
teismas konstatavo, kad nors pareiškėjo pateiktuose dokumentuose esantys duomenys
negali būti laikomi leidžiančiais apskaičiuoti tikslų žalos dydį, susijusį su kreditavimo
sutartimi, visgi jie yra pakankami, kad išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į teisingumo ir protingumo principus, CK 6.249 straipsnio 1 dalį, taip pat aplinkybę, kad pareiškėjas dėl žalos atlyginimo kreipėsi praėjus daugiau kaip pusantrų metų po to, kai
civilinėje byloje buvo panaikinti anksčiau minėti aktai, bendrovės patirtą žalą, susijusią
su kredito paėmimu ir panaudojimu (įskaitant palūkanas ir kitas išlaidas, susijusias su
kredito sutarties sudarymu ar pakeitimu), vertintų 40 000 Lt dydžio suma (2011 m.
gruodžio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011).
190. Svarbios įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės suformuluotos ir kitų kategorijų administracinėse bylose. Štai iš bylų dėl informacijos iš viešojo administravimo
subjekto pateikimo matyti, kad įrodyti aplinkybes, pagrindžiančias faktinį pagrindą priimti asmens teises ir laisves bet kokiu būdu ribojantį administracinį aktą, privalo viešojo administravimo subjektas. Pavyzdžiui, byloje buvo kilęs ginčas dėl pareiškėjo teisės
gauti ir atitinkamos atsakovo pareigos suteikti pareiškėjui informaciją apie pareiškėjui
mokamos Vidaus reikalų ministerijos pareigūno pensijos apskaičiavimus ir perskaičiavimus, atliktus atitinkamais laikotarpiais, kai keitėsi pensijos dydį reglamentuojantys
teisės aktai, pateikti duomenis, iš kurių matytųsi, kaip buvo gautas mokėtos pensijos
dydis ir kokių teisės aktų pagrindu jis buvo gautas. Atsakovas suteikti prašomą informaciją atsisakė, motyvuodamas tuo, jog tokio prašymo įvykdymas būtų susijęs su neproporcingomis darbo ir laiko sąnaudomis, ką įtvirtina Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau – Įstatymas). Teisėjų kolegija, nagrinėjusi bylą, konstatavo, jog nagrinėjamu atveju atsakovui
remiantis Įstatyme įtvirtinta išimtimi, pagal kurią besikreipiančiam asmeniui gali būti
nesuteikta jo prašoma informacija, būtent atsakovas turi pateikti įrodymus, kad buvo
pagrindas taikyti tokią išimtį. Minėtų įrodymų nepateikus, bylos medžiagai nepatvirtinant galimybės taikyti Įstatymo 16 straipsnio dalies 1 punkte nustatytą išimtį, tokios
išimties pritaikymas negali būti vertinamas kaip pagrįstas ir teisėtas. Priešingas teisės
normų ir atitinkamai atsakovo pareigos suteikti informaciją aiškinimas, teisėjų kolegijos
vertinimu, nepagrįstai perkeltų įrodinėjimo naštą asmeniui, prašančiam valstybės įstaigą suteikti jam informaciją, bei pažeistų pareiškėjo konstitucinę teisę gauti su juo susijusią informaciją iš valstybės įstaigų (2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525 – 419/2010). Analogiškai aiškinta įrodinėjimo našta ir byloje Nr. A756–485/2010,
kurioje Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog našta pagrįsti, kad prašoma
pateikti informacija yra neatskleistina, tenka institucijai, kuri atsisako pateikti prašomą
informaciją, teigdama, kad ji yra komercinė paslaptis (2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756–485/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 20, 2011 m., 486 – 499 p.).
191. Bylose dėl klaidinančios reklamos pabrėžta, kad įrodinėjimo našta įstatymo
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leidėjo patvarkymu yra perkeliama reklamos davėjui, kuris ir turi pagrįsti skelbiamų teiginių atitikimą tikrovei. Priešingu atveju reklamos davėjo atsakomybė nėra paneigiama,
tačiau kiekvienu konkrečiu atveju vis dėl to būtina išsiaiškinti, ar reklamoje pateikiami
teiginiai tikrai neteisingi. Pateikiamų teiginių teisingumas negali būti grindžiamas duomenimis asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su pateikiamos informacijos turiniu
(2008 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556- 997/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008 m., 80 – 90 p.). Kadangi pareiga įrodyti reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą tenka reklamos davėjui, būtent jis
suinteresuotas užtikrinti tokių įrodymų saugojimą atitinkamą protingą laikotarpį, per
kurį gali būti ar yra atliekamas tyrimas (2011 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A444-391/2011).
192. Įrodyti asmens padarytą pažeidimą turi tai konstatavęs subjektas, ir jokio teisinio pagrindo perkelti įrodinėjimo naštą pareiškėjui, kad jis nedarė tam tikrų teisės pažeidimų, nėra (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2457/2011).
Pavyzdžiui, bylose, kuriose Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo priėmusi sprendimus dėl pareiškėjų atžvilgiu konstatuotų pažeidimų, teisėjų
kolegija konstatavo, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip savarankiška Lietuvos
Respublikos vykdomosios valdžios institucija, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir
Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas bei atliekanti jų mokėjimo
ir kontrolės funkcijas, privalo surinkti tokius įrodymus, kurie aiškiai, neprieštaringai
įrodytų pareiškėjų padarytus pažeidimus, nes priešingu atveju tie pažeidimai laikytini
menamais (2011 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-134/2011, 2011
m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-3076/2011).
193. Pirmiau paminėta taisyklė taikytina ir konkurencijos bylose, t. y. pažeidimą
turi įrodyti Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, tačiau tais atvejais, kai pareiškėjai remiasi atitinkamomis išimtimis, įrodinėjimo našta įrodyti sąlygas tokioms išimtims taikyti tenka patiems pareiškėjams (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-1245/2012).
194. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, jog bendrosios įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės (šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus
bei atsikirtimus) taikymas nereiškia reikalavimo iš pareiškėjo neprotingų įrodymų atsakovo sprendimų neteisėtumui ir nepagrįstumui įrodyti (2011 m. liepos 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A444-3076/2011). Yra bylų, kurių pobūdis lemia tai, kad tam
tikrų veiksmų atlikimas priskirtas viešojo administravimo subjektui, o privatus asmuo
neturi galimybių tokių veiksmų kontroliuoti arba įstatymas privačiam asmeniui nenustato jokių reikalavimų tam tikrų veiksmų atžvilgiu, dėl kurių netinkamo vykdymo vėliau gali kilti teisinės pasekmės ir pan. Štai byloje, kurioje buvo kilęs ginčas iš nuosavybės teisinių santykių, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog už prašymų
atkurti nuosavybės teises tvarkymą bei jų nagrinėjimą yra atsakingas išimtinai viešojo
administravimo subjektas, o privatus asmuo, pateikęs prašymą atkurti nuosavybės teises
į išlikusį nekilnojamąjį turtą, neturi galimybių kontroliuoti tokio prašymo registravimo
ir nagrinėjimo eigos, todėl reikalavimas, kad privatus asmuo įrodytų prašymo viešojo
administravimo subjektui pateikimo faktą, jeigu jam neišduodamas rašytinis patvirtinimas apie prašymo gavimą, reikštų probatio diabolica, t. y. neįmanomas įrodyti aplinky769
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bes, nes neturėdamas įgaliojimų kontroliuoti viešojo administravimo subjekto veiklos,
asmuo turėtų itin ribotas galimybes įrodyti, kad tam tiktas prašymas viešojo administravimo subjektui buvo pateiktas. Taigi įrodinėjimo našta apie tai, kad prašymas atkurti
nuosavybės teises nebuvo gautas, tokio pobūdžio bylose tenka už šių prašymų registravimą ir tvarkymą atsakingam viešojo administravimo subjektui (2007 m. rugsėjo 6
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-835/2007). Tokios išvados prieita ir mokestinėje byloje, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad taikant Mokesčių
administravimo įstatymo 67 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad fiziniams asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus
atvejus, kai šie asmenys vykdo ūkinę veiklą) įstatymai nenustato jokių reikalavimų tvarkyti buhalterinę apskaitą, todėl reikalavimas, kad įrodinėjimo našta apie gautų pajamų
realumą priklausytų pajamas deklaruojančiam mokesčių mokėtojui, reikštų probatio diabolica, t. y. neįmanomas įrodyti aplinkybes, kadangi neprivalėdamas vesti buhalterinės
apskaitos, kaupti dokumentus, fiksuoti piniginių srautų judėjimo, mokesčių mokėtojas
turėtų itin ribotas galimybes įrodyti šias aplinkybes. Tačiau pateikti įrodymus apie realų
pajamų gavimą turėtų tiek šias aplinkybes siekiantis įrodyti mokesčių mokėtojas, tiek
jas siekiantis paneigti mokesčių administratorius (2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2502/2011).
195. Siekiant paneigti prezumpciją, įrodinėjimo našta tenka būtent ją neigiančiam
asmeniui (2010 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–1519/2010).
Pavyzdžiui, byloje, kurioje buvo kilęs ginčas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos nutarimo, kuriuo pareiškėjai UAB „Kosvila Baltic“ skirta bauda dėl platinamos
pavojingos produkcijos, teisėtumo ir pagrįstumo, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Higienos normos 26.8 punkto bei Informacijos apie kosmetikos gaminio sudėtį ir
turimų duomenų apie gaminio nepageidaujamą poveikį pateikimo visuomenei taisyklių
7 punkto nuostatas, priėjo prie išvados, kad ant kosmetikos gaminio pakuotės nurodžius gaminio sudėtį yra preziumuojama, jog tokia gaminio sudėtis ir yra, todėl šiuo
atveju institucijoms (Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos
ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai) pakako įvertinti ant pakuotės nurodytą ginčo kosmetikos gaminių sudėtį, kad būtų konstatuotas Produktų saugos įstatymo
pažeidimas. Paneigti ant kosmetikos gaminio pakuotės nurodytą gaminio sudėtį šiuo
atveju tenka šio gaminio platintojui – UAB „Kosvila Baltic“ (2012 m. kovo 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A492-14/2012).
196. Iš nurodytų bylų matyti, kad nustatant, kas turi įrodyti tam tikras aplinkybes,
remiamasi skirtingais doktrinoje išskiriamais kriterijais, tokiais kaip: galimumo įrodyti (kuriai šaliai lengviau įrodyti konkrečias aplinkybes, tai ir priklauso jų įrodinėjimo
našta), teigiamų teisinių pasekmių (kuriai šaliai iš įrodytųjų faktinių aplinkybių kils teigiamos teisinės pasekmės, ta šalis ir privalo šias aplinkybes įrodyti), teisę sukuriančių
aplinkybių (šalis, kuri siekia įgyti tam tikrą teisę, turi įrodyti, kad egzistuoja prielaidos
šiai teisei įgyti), pareigą panaikinančių aplinkybių (šalis, kuri siekia nevykdyti atitinkamos pareigos, turi įrodyti, kad egzistuoja prielaidos šiai pareigai nevykdyti), išimties
(šalis, kuri remiasi išimtimi iš bendrosios taisyklės, turi įrodyti sąlygas išimčiai taikyti),
įsikišimo (institucija, siekdama suvaržyti asmens teises ir laisves, privalo įrodyti prielaidas tokiam įsikišimui) ir pan.18
18 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 158–159.
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Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, įrodinėjimo naštos paskirstymas dažnai lemia
teismo sprendimą byloje vienos ar kitos šalies naudai. Siekdamas teisingai paskirstyti
įrodinėjimo naštą, teismas turėtų prieš pradėdamas nagrinėti bylą preliminariai išsiaiškinti, kokia norma reglamentuoja ginčo teisinius santykius ir kaip ji paskirsto įrodinėjimo naštą, atkreipti šalių dėmesį, kokias aplinkybes jos privalėtų įrodinėti, ir kokios būtų
šių aplinkybių neįrodymo pasekmės. Taip pat teismas turėtų bendradarbiauti su bylos
šalimis visuose įrodinėjimo proceso etapuose: atkreipti šalių dėmesį, jei jų pateikiami
faktai yra netikslūs ar neišsamūs ir pasiūlyti patikslinti juos; nurodyti, kokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis turėtų būti įrodinėjamos vienos ar kitos aplinkybės;
pasiūlyti pateikti papildomus įrodymus, jei šalių pateikti įrodymai teismui atrodo nepakankami, ir, reikalui esant, rinkti įrodymus savo iniciatyva19.
III.6.5. Neįrodinėtinos aplinkybės ir faktai
(ABTĮ 58 str.)

197. ABTĮ 58 straipsnis įtvirtina aplinkybes ir faktus, kurių nereikia įrodinėti. Tai:
1) aplinkybės, teismo pripažintos visiems žinomomis; 2) faktai, nustatyti įsiteisėjusiu
teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami
nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys; 3) faktai,
kurie pagal įstatymą preziumuojami kaip nustatyti; 4) įsiteisėjusio teismo nuosprendžiu
baudžiamojoje byloje nustatytos asmens veiksmų administracinės teisinės pasekmės.
198. Visiems žinomomis aplinkybėmis paprastai teismas pripažįsta faktus, žinomus
visiems vidutinio išprusimo žmonėms. Pavyzdžiui, visiems žinomomis aplinkybėmis
pripažįstami žymiausi istoriniai įvykiai – 1940 m. liepos 22 d. priėmus Liaudies seimui
žemės nacionalizavimo deklaraciją, įvykęs turto pagal TSRS (LTSR) įstatymus nacionalizavimas ar kitoks nusavinimas (2008 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-809/2008); valstybinių švenčių dienos ir pan. Tokiomis aplinkybėmis gali
būti pripažįstama ir kita bendro pobūdžio informacija. Pavyzdžiui, byloje dėl draudžiamos alkoholio reklamos tokia aplinkybe pripažintas faktas, jog alkoholio vartojimas
gali kenkti žmogaus organizmui (2010 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556–691/2010), byloje dėl atleidimo iš valstybės tarnybos tokia aplinkybe pripažintas faktas, jog B1 yra aukštesnis anglų kalbos mokėjimo lygis nei A2 (2011 m. spalio 10
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-3380/2011) ir pan.
199. Visiems žinomomis aplinkybėmis teismas taip pat pripažįsta ir faktus, žinomus visiems konkrečioje vietovėje (teritorijoje) gyvenantiems asmenims. Pavyzdžiui,
tokia aplinkybe pripažintas Kuršių nerijos, kaip unikalaus gamtos ir žmogaus sukurto
kraštovaizdžio komplekso – saugotinos teritorijos, kuriai turi būti nustatytas ypatingas
teisinis režimas, statusas (2010 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822463/2010).
200. Iš analizuojamo laikotarpio teismų praktikos matyti, kad dažniausia teismo
pripažinta visiems žinoma aplinkybe administracinėse bylose laikyti faktai apie sunkią
Lietuvos valstybėje susiklosčiusią ekonominę situaciją tam tikru laikotarpiu (2011 m.
vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62–1007/2011, 2011 m. gegužės 12
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-677/2011), iš to atitinkamai kylančius faktus
19 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 162.
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apie sunkią atsakovų – Lietuvos valstybės ir kitų valstybinių institucijų – turtinę padėtį
(2010 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–120/2010), paplitusią bedarbystę (2010 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–619/2010), nekilnojamojo turto kainų sumažėjimą (2009 m. vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556–95/2009) ir pan. Sprendžiant klausimus dėl procesinių terminų eigos
ir skaičiavimo, visuotinai žinomomis aplinkybėmis pripažįstamos valstybinių švenčių
dienos, perėjimas prie žiemos ir vasaros laiko, tas faktas, jog ambulatorinis gydymas
yra skiriamas dėl nepavojingų organizmo būklių ir pan. (2010 m. sausio 15 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146–31/2010).
Kitais žodžiais tariant, visiems žinoma aplinkybe paprastai laikytinas toks faktas,
kurio nustatymui byloje nėra jokios būtinybės naudotis atitinkamais papildomais informacijos šaltiniais. Remdamasis tokia pozicija, Vyriausiasis administracinis teismas
nepripažino visiems žinoma aplinkybe tam tikro automobilio vidutinio kuro sąnaudų
kiekio, todėl pareiškėjui, prašiusiam atlyginti dėl teisminio proceso atsiradusiais transporto išlaidas, išliko pareiga tokias aplinkybes įrodyti (2011 m. sausio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A62– 180/2011).
201. Kitai grupei aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, priklauso prejudiciniai faktai.
ABTĮ 58 straipsnio 2 dalis numato, jog faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu
vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas
administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Vadovaujantis šia nuostata, darytina išvada, jog prejudicinę galią teismo procese turi ir neįrodinėtinais faktais
pripažįstamos tik tos aplinkybės (faktai), kurios buvo nustatytos įsiteisėjusiu, t. y. res
judicata galią įgijusiu, teismo sprendimu. Būtent įsiteisėjęs teismo sprendimas, kaip teisės taikymo aktas, pasižymi išskirtine teisine galia ir yra privalomas visiems asmenimis ir visoms valdžios institucijoms. Tokio sprendimo priėmimas ir atitinkamų faktų
(aplinkybių) konstatavimas jame reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai, visiems laikams ir teismo nustatytos aplinkybės (faktai) nebegali būti revizuojami kokių
nors kitų institucijų. Teisės teorijoje akcentuojama, jog būtent teismo sprendimai kartu su pozityviosios teisės normomis garantuoja tam tikrą visuomenės gyvenimo stabilumą, visuomeninių santykių apibrėžtumą ir aiškumą (2012 m. sausio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-54/2012). Dėl šių priežasčių ABTĮ 58 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta taisyklė netaikoma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos priimtiems sprendimams (2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-560/2010), taip pat ikiteisminio tyrimo pareigūnų priimtiems sprendimams ir
nutarimams (2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2279/2011)
ar įvairių kitų institucijų bei ekspertų vertinimams, raštams, rekomendacijoms (2011 m.
spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63 – 2790/2011).
202. Pažymėtina, jog prejudicinių faktų taisyklė taikytina ir tada, kai įsiteisėjusiu
apeliacinės instancijos administracinio teismo sprendimu nustatomi atitinkami faktai
išsprendus iš esmės atitinkamą dalį byloje pareikštų reikalavimų, o kitoje dalyje bylą
perdavus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo dėl tų reikalavimų, kuriuos apeliacinės instancijos teismas perdavė išnagrinėti iš naujo, turi remtis faktais, nustatytais įsiteisėjusiu
apeliacinės instancijos teismo sprendimu, kuriuo byla atitinkama apimtimi buvo išspręsta iš esmės (2009 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-71/2009).
203. Svarbus prejudicinių faktų aspektas yra tas, jog pirmesnėje civilinėje ar adminis772
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tracinėje byloje nustatyti faktai pripažįstami prejudiciniais tik tuomet, kai jie toje byloje
buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis (2011 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-99/2011). Prieidamas tokios išvados, Vyriausiasis administracinis teismas
yra taip pat pabrėžęs, jog teismo padarytos išvados ir teisiniai vertinimai negali būti tapatinami su prejudiciniais faktais. Teismo padarytos išvados ir teisiniai vertinimai turi precedento galią kitoje byloje tik tiek, kiek jame pateiktas teisės aiškinimas yra aktualus kitoje
byloje (2012 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-229/2012).
204. Kitas ne mažiau svarbus momentas, susijęs su taikoma prejudicija, yra ABTĮ
58 straipsnio 2 dalies reikalaujamas tų pačių asmenų bylose dalyvavimas. Tai yra būtina sąlyga analizuojamos taisyklės taikymui, tačiau paminėta norma nereikalauja, kad
atitinkamo subjekto procesinė padėtis abejose bylose būtų tapati, taip pat neturi reikšmės ar toks subjektas dalyvavo teismo posėdžiuose, o svarbu tai, kad toks asmuo būtų
įtrauktas byloje dalyvaujančiu asmeniu (2011 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A143-3020/2011). Jei naujoje byloje dalyvauja kiti atstovai, prejudicija bus taikoma. Be to, ABTĮ 55 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teisių perėmėjui visi veiksmai,
atlikti procese iki jo dalyvavimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam
asmeniui, vietoj kurio dalyvauja teisių perėmėjas.
205. Teismų praktika patvirtina, jog šalys kartais nepaiso ABTĮ 58 straipsnio 2 dalyje
įtvirtintos įrodinėjimo taisyklės ir nesėkmingai bando prejudicinius faktus nustatinėti iš
naujo ar kvalifikuoti juos kitaip nei nustatyta ankstesnėse bylose priimtais įsiteisėjusiais
teismų procesiniais sprendimais. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys į žalos atlyginimo bylas, o būtent į tai, jog administracinio akto panaikinimas pats savaime nereiškia, kad yra
nustatyti neteisėti veiksmai CK 6.246 ar 6.271 straipsnių prasme (2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011), kas iš esmės reiškia, jog prejudicinis šiuo
atveju yra tik pats faktas, kad administracinis aktas buvo panaikintas, tačiau tai nereiškia,
kad jis yra neteisėtas CK prasme, nes ginče dėl akto panaikinimo jo teisėtumo klausimas
yra sprendžiamas ne pagal CK, bet pagal viešosios (administracinės) teisės normas.
206. Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, jog ta aplinkybė, kad kai
kurie faktai byloje, vadovaujantis ABTĮ 58 straipsnio 2 dalimi, neįrodinėtini, nereiškia,
kad jie turi lemiamą reikšmę byloje, nes tokie faktai turi būti vertinami kitų įrodymų
kontekste, t. y. turi būti vertinama visa surinktų ir byloje esančių įrodymų visuma (2009
m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 1315/2009).
207. ABTĮ 58 straipsnio 4 dalis prie teismo procese neįrodinėtinų aplinkybių ir
faktų priskiria įsiteisėjusį teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje, kuris yra privalomas teismui, nagrinėjančiam administracines bylas dėl asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų administracinių teisinių pasekmių. Ši nuostata reiškia, kad
įsiteisėjęs teismo nuosprendis turi prejudicinę galią tik asmeniui, kurio atžvilgiu nuosprendis buvo priimtas, be to, reikšmingi yra tik tie tokio asmens veiksmai, nustatyti
teismo nuosprendžiu, kurie sukelia administracines teisines pasekmes (2009 m. sausio
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-107-/2009). Kitaip tariant, nebereikia iš
naujo nustatyti teismo nuosprendžiu nustatytų nusikalstamos veikos pasekmių, esančių administracinės bylos įrodinėjimo dalyko sudėtyje. Prejudicinę galią turi visų rūšių
nuosprendžiai, prie kurių priskiriamas ir baudžiamasis įsakymas (2010 m. balandžio 12
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 646/2010).
208. Teismų praktika patvirtina, jog dažniausiai ABTĮ 58 straipsnio 4 dalies taisyklė taikytina mokestinėse bylose, kai asmuo ginčija mokesčių administratoriaus spren773
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dimus, priimtus pagal nuosprendyje nustatytus faktus, t. y. asmuo yra nuteisiamas už
veiksmų, kurių pagrindu mokesčių mokėtojui atsiranda mokestinė prievolė, padarymą
(2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-110/2012).
209. Pagal ABTĮ 58 straipsnio 3 dalį nereikia įrodinėti faktų, kurie pagal įstatymą
preziumuojami kaip nustatyti, tačiau tokios prezumpcijos gali būti paneigiamos bendra tvarka. Įstatymuose numatytos prezumpcijos paprastai yra susietos su tam tikromis
aplinkybėmis, kurioms esant preziumuojami faktai pripažįstami egzistuojančiais tikrovėje. Kokiomis aplinkybėmis vieni ar kiti faktai preziumuojami, paprastai įtvirtinta materialinės teisės normose. Preziumuojamus faktus paprastai galima nuginčyti visomis
leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.
210. Teismų praktika patvirtina, jog administracinėse bylose dažniausiai remtasi
prezumpcijomis, įtvirtintomis Mokesčių administravimo įstatyme, jog siunčiant dokumentus registruotu paštu ir įteikus juos mokesčių mokėtojo atstovui, dokumentai
bus įteikti ir asmeniškai atstovaujamajam (2012 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1162/2012), Nekilnojamojo turto registro įstatyme įtvirtinta registro
duomenų teisingumo prezumpcija (2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-1094/2010) ir kt.

IV. Pasiruošimas ir bylos nagrinėjimas teisme
IV.1. Pasiruošimas administracinių bylų nagrinėjimui teisme
(ABTĮ 68, 135 str.)

1. Pasiruošimas (pasirengimas) administracinės bylos nagrinėjimui – tai viena iš
administracinio proceso stadijų, kurios pagrindinis tikslas galutinai suformuluoti įrodinėjimo dalyką, išsiaiškinti šalių nuomonę dėl įrodymų bei stengtis sudaryti sąlygas, kad
byla būtų išnagrinėta kuo operatyviau. Šios stadijos svarba matyti iš joje nagrinėjamų
klausimų (ABTĮ 68 str., 135 str.), kurių netinkamas išsprendimas gali lemti bylos atidėjimą (ABTĮ 80 str.), besąlyginį pagrindą teismo sprendimui panaikinti (ABTĮ 142 str.),
proceso atnaujinimą (ABTĮ 157 str. 2 d. 7 ir 9 p.) ir pan.
2. Tiek ABTĮ 68 straipsnis („Pasiruošimas administracinių bylų nagrinėjimui teisme“), reglamentuojantis pasiruošimą bylos nagrinėjimui pirmosios instancijos teisme,
tiek ABTĮ 135 straipsnis („Pasirengimas nagrinėti bylą“), reglamentuojantis pasiruošimą
bylos nagrinėjimui apeliacinės instancijos teisme, nenumato baigtinio galimo šioje stadijoje išspręsti klausimų sąrašo, todėl šioje stadijoje, be kita ko, sprendžiama dėl asmenų
įtraukimo trečiaisiais suinteresuotais asmenimis pirmosios instancijos teisme (2012 m.
sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–15/2012), dėl kalinių pristatymo į
teismo posėdį (2010 m. birželio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438 – 626/2010),
dėl bylų sujungimo ar išskyrimo ir pan.
Pabrėžtina, jog ši stadija seka tik po skundo priėmimo stadijos, todėl ABTĮ 68 ir
135 straipsniuose įtvirtinti klausimai sprendžiami tik jau priėmus skundą (apeliacinį
skundą). Tais atvejais, kai apeliacinio skundo priėmimo klausimą išsprendžia pirmosios
instancijos teismas, pasirengimo bylos nagrinėjimui stadija prasideda po bylos su priimtu apeliaciniu skundu išsiuntimo į apeliacinės instancijos teismą (ABTĮ 134 str. 1 d., 5
d.), todėl nuo šio momento tik apeliacinės instancijos teismas atlieka visus procesinius
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veiksmus, susijusius su pasirengimu nagrinėti bylą, taip pat ir sprendžiant prašymus dėl
reikalavimo užtikrinimo priemonių. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas
konstatavo procesinių normų pažeidimą, kai po administracinės bylos su apeliaciniu
skundu išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui, pirmosios instancijos teismas, gavęs
prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, šį klausimą išsprendė pats (2010 m.
gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-768/2010).
3. Vienas iš šioje stadijoje atliekamų teismo veiksmų – tai skundo (prašymo) nuorašų
išsiuntimas trečiajam suinteresuotam asmeniui bei atsakovui su pareikalavimu iš atsakovo per nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų, raštu pateikti teismui
atsiliepimą (pirmosios instancijos teisme) ir apeliacinio skundo ir jo priedų nuorašų išsiuntimas dalyvaujantiems apeliaciniame procese asmenims reikalaujant per keturiolika
dienų raštu pateikti apeliacinės instancijos teismui išsamius atsiliepimus į apeliacinį skundą (apeliacinės instancijos teisme) (ABTĮ 68 str. 1 d. 3 p., 72 str., 135 str. 2 d.). Atkreiptinas
dėmesys į tai, kad ABTĮ nenumato pareigos trečiajam suinteresuotam asmeniui pateikti
atsiliepimą į skundą pirmosios instancijos teisme (2008 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1564/2008, 2009 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS525 – 239/2009), be to, kalbama tik apie atsiliepimus į skundus (apeliacinius
skundus), tačiau Vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgęs į protingumo ir proceso
efektyvumo principus, yra išaiškinęs, jog ABTĮ 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, t. y. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nuorašas išsiunčiamas toms proceso šalims, iš kurių prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas (2011
m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-46/2011, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m., 481 p.).
IV.2. Bylų sujungimas ir išskyrimas
(ABTĮ 69 str.)

4. ABTĮ 69 straipsnio 1 dalis numato, jog bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba
ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų
(prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas
(prašymas) paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto
ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nutartimi gali juos
sujungti į vieną bylą. Iš paminėtos nuostatos matyti, jog administracinių bylų sujungimo pagrindas siejamas ne su pareiškėjo tapatumu skirtinguose administraciniuose
ginčuose, t. y. to paties pareiškėjo pateiktais keliais skundais, bet su ginčo objekto tapatumu keliose bylose. Ir nors pačioje įstatymo nuostatoje tiesiogiai neįtvirtintas bylų
sujungimo tikslas, tai kyla iš paties instituto prigimties bei bendrųjų proceso principų,
t. y. užtikrinti proceso efektyvumą (2010 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS858–668/2010). Taigi administracinės bylos gali būti sujungtos, kai: pirma,
skirtingose bylose yra tas pats ginčo objektas, t. y. skundžiamas tas pats aktas ar veiksmas (neveikimas), prašoma patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą; antra, bylos iškeltos tame pačiame teisme ir nei viena jų neišnagrinėta (pavyzdžiui,
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negali būti sujungiamos bylos, kai jos nagrinėjamos skirtingų instancijų teismuose, taip
pat kai viena byla jau išnagrinėta arba kai dar nėra išspręstas skundo priėmimo klausimas – Nr. N62-229/2011, Nr. AS146–42/2009, Nr. AS822–491/2011); trečia, sujungimas
naudingas proceso efektyvumo principo požiūriu. Pavyzdžiui, Vyriausiajame administraciniame teisme į vieną bylą Nr. A444-1433/2011 buvo sujungtos net penkios administracinės bylos, kuriose buvo sprendžiamas to paties atsakovo – Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos – priimto nutarimo teisėtumas, siekiant proceso operatyvumo
bei nuoseklios teismų praktikos formavimo.
5. Pažymėtina, jog ABTĮ nedraudžia sujungti ir vieno to paties pareiškėjo pradėtas
skirtingas bylas, kuriose reiškiami reikalavimai susiję. Visus reikalavimus reikšti vienu
metu nėra būtina, be to, gali susidaryti tokia situacija, kad vieniems reikalavimams pagrįsti pakaks duomenų, o dėl kitų reikės rinkti papildomą medžiagą, todėl dėl skirtingų
reikalavimų galima kreiptis į teismą skirtingu laiku tam, kad nebūtų praleistas terminas
kreiptis į teismą dėl tų reikalavimų, kuriems pagrįsti pakanka duomenų (2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-471/2008). Tačiau atkreiptinas dėmesys
į tai, jog sujungus teisme bylas, pradėtas pagal to paties pareiškėjo skundus į vieną, toks
asmuo teisės į žyminio mokesčio grąžinimą už kitus skundus neturi ir už likusius skundus sumokėti žyminiai mokesčiai nelaikytini jo permoka (2008 m. vasario 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS502-129/2008).
6. ABTĮ 69 straipsnio 2 dalis numato, jog kai byloje yra daugiau kaip vienas reikalavimas, prireikus teismas kai kuriuos iš jų gali išskirti į atskirą bylą (bylas). Skundo reikalavimų išskyrimas nėra savitikslis dalykas, ir jis galimas tada, kai: pirma, bylos skundo
dalyką sudaro keli reikalavimai; antra, teismas pripažįsta esant tikslingu juos nagrinėti
skyrium. Pavyzdžiui, gali būti pripažinta tikslinga išskirti reikalavimą į atskirą bylą, kai
jis iš esmės nesusijęs su pareiškėjo keliamu ginču, taip pat kai skunde reiškiami keli reikalavimai, kurie tarpusavyje nėra susiję, o dėl vieno jų reikalingas bylos sustabdymas.
Tokiu atveju prieš išspręsdamas klausimą dėl bylos sustabdymo, pirmosios instancijos
teismas turėtų išspręsti likusio reikalavimo išskyrimo į atskirą bylą klausimą (2008 m.
rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–414/2008).
7. Išskyrimas galimas ir tikslingas, kai teisme paaiškėja, jog viename skunde pareiškiami skirtingo rūšinio teismingumo reikalavimai ir juos galima nagrinėti skyrium
arba kai pareiškiami keli reikalavimai, kurie nagrinėjami skirtinga teisena (2008 m.
gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-1017/2008). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pareiškėjų V. D., P. M., L. R. skundą dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo panaikinimo bei turtinės ir neturtinės žalos
priteisimo, pastarąjį reikalavimą išskyrė į atskirą administracinę bylą ir perdavė ją nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas nurodė, jog skundai dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų nagrinėjami specialios teisenos tvarka, kurios
procesinės taisyklės įtvirtintos ABTĮ 17 skirsnyje „Skundai dėl rinkimų ar referendumo
įstatymų pažeidimo“ bei atitinkamuose rinkimų įstatymuose, kur apeliacija nenumatyta, tuo tarpu reikalavimai dėl žalos atlyginimo turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias
administracinės teisenos taisykles, kur bylos šalys turi teisę į apeliaciją. Teismas priėjo
išvados, jog išnagrinėjus Vyriausiajame administraciniame teisme abu pareiškėjų reikalavimus šalys prarastų apeliacijos teisę, taip paneigiant proceso dalyvių teisę į teisingą
teismą (2011 m. vasario 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R146-01/2011).
8. Pažymėtina, kad ABTĮ 69 straipsnyje įtvirtinta teismo teisė sujungti ar išskir776
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ti administracines bylas, bet ne pareiga. Teisė inicijuoti bylų sujungimą bei išskyrimą
priklauso tiek proceso dalyviams, tiek teismui, kuris paminėtus klausimus išsprendžia
neskundžiamomis nutartimis (2009 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143 – 313/2009). Idealiausia būtų, jei šie klausimai būtų išspręsti dar pasiruošimo
nagrinėti bylą teisme stadijoje, o ne kai bylos nagrinėjimas jau yra pasistūmėjęs.
IV.3. Bylos perdavimas kitam teismui
(ABTĮ 70 str.)

9. Bylos perdavimas kitam teismui reglamentuojamas ABTĮ 70 straipsnyje, kurio 1
dalis numato, jog teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui: 1) jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus, jų pakeisti kitais tame teisme negalima; 2) kai paaiškėja, kad byla buvo
priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles; 3)
kai proceso šalis yra teisėjas, o byla priskirtina teismui, kuriame jis arba jo artimasis
giminaitis dirba teisėju (išskyrus Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą); 4) pripažinęs, kad byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, konkrečiai
– pagal pareiškėjo ar daugumos pareiškėjų, jei skundą (prašymą) padavė ne vienas asmuo, gyvenamąją vietą ar buveinę arba pagal nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su
kilusiu ginču, buvimo vietą, arba pagal ginčijamo sprendimo priėmimo ir (arba) įvykio
(veiksmo), su kuriuo tiesiogiai susijęs ginčijamas sprendimas, vietą. ABTĮ 70 straipsnio 2 dalis numato, jog bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui klausimą išsprendžia atitinkamo teismo teisėjų kolegija arba Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pirmininkas, o bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui šio straipsnio
1 dalies 4 punkte numatytais atvejais klausimą – Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pirmininkas atitinkamo teismo pirmininko teikimu. Bylos perdavimo klausimas paprastai išsprendžiamas teismo nutartimi, kuri atskiruoju skundu neskundžiama
(2009 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 313/2009 ir kt.). Be to,
ABTĮ 70 straipsnio 4 dalis numato, jog kiekvieną bylą, iš vieno teismo perduotą kitam,
turi besąlygiškai priimti savo žinion tas teismas, kuriam ji perduota, ir jokie ginčai dėl
to tarp teismų neleidžiami, išskyrus šio įstatymo 21 straipsnyje („Bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimų sprendimas“)
numatytus atvejus.
10. Byla ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu perduodama kitam tos pačios pakopos teismui, kai teisme nėra galimybės suformuoti nešališkos teisėjų kolegijos
pagal ABTĮ 46 straipsnio reikalavimus. Pavyzdžiui, Vyriausiojo administracinio teismo
pirmininkas yra sprendęs klausimą dėl bylų perdavimo kitiems administraciniams teismams klausimus, kai nušalinami visi atitinkamo teismo teisėjai, taip pat, kai panaikinus
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžinus bylą nagrinėti tam pačiam teismui
iš naujo, teisme nebegalima sudaryti naujos kolegijos, pavyzdžiui, teisme lieka tik du
anksčiau tos pačios bylos nenagrinėję teisėjai.
11. Daugiausia bylų kitiems teismams perduodama, kai paaiškėja, kad byla buvo
priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles
(ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas yra perdavęs
bylų bendrosios kompetencijos teismams, kai šiam kreipusis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo
spręsti, pripažinta, kad byla yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui (2011 m.
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vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 - 1237/2011 ir kt.), taip pat kai
teisme paaiškėja, jog pareikštas reikalavimas nepriklauso ABTĮ 119 straipsnyje minimų
skundų grupei, t. y. neteismingas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kaip
pirmosios instancijos teismui (2007 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. R5-40/2007). Perdavimas galimas ir tais atvejais, kai nustatoma, kad vienas pareiškėjo skundo reikalavimas priskirtinas kitos pakopos teismo kompetencijai. Tokiu atveju
kitos pakopos teismui teismingas reikalavimas gali būti išskiriamas į atskirą administracinę bylą, perduodant ją nagrinėti kompetentingam teismui (2011 m. vasario 14 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. R146 – 01/2011).
12. Pažymėtina, jog vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata,
perduoti bylą teismui, kurio kompetencijai yra priskirta nagrinėti atitinkamą skundą,
galima tik tuomet, kai skundas yra priimtas nagrinėti ir aplinkybė, jog jis buvo priimtas
teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, paaiškėjo ne
skundo priėmimo stadijoje, o vėliau, t. y. jau skundą priėmus. Todėl skundo priėmimo
metu nustačius, kad pareiškėjo skundas nepriskirtinas jį gavusiam administraciniam
teismui, jį, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsisakytina priimti, o
ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos netaikomos (2011 m. balandžio 15 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-186/2011).
13. ABTĮ 21 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog byla negali būti nutraukta arba skundas
(prašymas) paliekamas nenagrinėtas vien dėl tos priežasties, kad ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Šiais atvejais byla perduodama pagal rūšinį teismingumą. Atitinkamai ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas numato, jog teismas nutraukia bylą, jeigu
byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Taigi, paaiškėjus, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant rūšinio teismingumo tarp administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų taisykles, jos nutraukimas negalimas. Pažymėtina, jog paminėtos ABTĮ
nuostatos įsigaliojo 2011 m. spalio 1 d. (2011 m. birželio 21 d. įstatymas Nr.XI-1485),
tačiau tokia pozicija jau buvo suformuota Vyriausiojo administracinio teismo ir anksčiau (2007 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17–388/2007, 2009 m.
spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 633/2009 ir kt.).
14. Nustačius, kad byla priimta pažeidžiant teismingumo atitinkamiems teismams
taisykles, ir nutartimi perdavus tokią bylą kitam teismui, teismas, kuris perdavė bylą
nagrinėti kitam administraciniam teismui, nebegali spręsti jokių procesinio pobūdžio
klausimų, susijusių su perduotos bylos nagrinėjimu, išskyrus tuos, kurie būtini pačios
bylos perdavimui. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino Kauno
apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį, kuria buvo išspręstas
reikalavimo užtikrinimo klausimas, kaip neteisėtą, nes Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi byla, kurioje pareikštas paminėtas prašymas,
jau buvo perduota Vilniaus apygardos administraciniam teismui (2011 m. vasario 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-163/2011). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai,
jog pagal įstatymą bylos perdavimas kitam teismui vyksta toje proceso stadijoje, kurioje
konstatuojamas teismingumo taisyklių pažeidimas. Dėl to nustatymas, kad byla priimta nagrinėti pažeidžiant teismingumo taisykles, savaime nereiškia, kad visi procesiniai
sprendimai priimti iki bylos perdavimo netenka galios arba turi būti panaikinti (2005
m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14–103/2005).
15. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu byla pagal atitinkamo teismo pir778
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mininko teikimą perduodama Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko nutartimi.
Paminėta nuostata įtvirtinta ir kriterijus, kuriais remiantis nustatomas teismas, kuriam
perduodama byla, t. y. pareiškėjo ar daugumos pareiškėjų, jei skundą (prašymą) padavė
ne vienas asmuo, gyvenamoji vieta ar buveinė, nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su
kilusiu ginču, buvimo vieta, ginčijamo sprendimo priėmimo ir (arba) įvykio (veiksmo),
su kuriuo tiesiogiai susijęs ginčijamas sprendimas, vieta. Šis bylos perdavimo pagrindas
yra pakankamai naujas (įsigaliojo 2011 m. spalio 1 d.), tačiau jau ne kartą taikytas siekiant
operatyvesnio bylos išnagrinėjimo, nustačius akivaizdų tam tikro apygardos administracinio darbo krūvio netolygumą palyginus su kitais apygardos administraciniais teismais.
IV.4. Bylos nagrinėjimo atidėjimas
(ABTĮ 80 str.)

16. ABTĮ 80 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad teismas nutartimi gali atidėti bylos
nagrinėjimą, jeigu į posėdį neatvyko vertėjas ar proceso šalis, kai teismas nusprendžia,
kad be jų negalima nagrinėti bylos, arba kai būtina išreikalauti naujus įrodymus ir kitais reikiamais atvejais. Iš minėtų nuostatų matyti, jog ABTĮ nepateikia išsamaus bylų
atidėjimo pagrindų sąrašo, tačiau iš šios ir kitų ABTĮ nuostatų akivaizdus šio instituto
išimtinis pobūdis. Štai ABTĮ 79 straipsnio 3 dalis numato, jog bylos nagrinėjimas teisme
vyksta nepertraukiamai, išskyrus poilsiui skiriamą laiką, ir kol byla nebaigta nagrinėti
ar bylos svarstymas nėra sustabdytas ar atidėtas, tos sudėties teismas neturi teisės nagrinėti kitų bylų. Pagal ABTĮ 77 straipsnio 2 dalį, už įpareigojimo pranešti teismui apie
savo adreso pasikeitimą bylos proceso metu nevykdymą, jeigu dėl nepranešimo buvo
atidėtas bylos nagrinėjimas, teismas turi teisę proceso dalyviams ir atstovams skirti baudą iki 200 litų. Taigi, bylos nagrinėjimo atidėjimas – tai kitos iš anksto žinomos teismo
posėdžio, kuriame bus nagrinėjama byla, datos paskyrimas dėl laikinų priežasčių, trukdančių išnagrinėti bylą nepertraukiamai.
17. Teismų praktika patvirtina, jog dažniausias bylų nagrinėjimo atidėjimo pagrindas – proceso šalies neatvykimas į teismo posėdį, kai nėra duomenų, jog šiems apie
teismo posėdį buvo tinkamai pranešta. ABTĮ 78 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad byla
administracinio teismo posėdyje nagrinėjama tik tuomet, kai proceso šalims apie posėdžio laiką ir vietą iš anksto pranešta šaukimu, pranešimu arba viešo paskelbimo būdu,
o ABTĮ 78 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į
teismo posėdį, jeigu jiems buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai
nagrinėti ir sprendimui priimti. Vadinasi, minėtų duomenų nesant, bylos nagrinėjimas
privalomai atidedamas. Bylos taip pat atidedamos, kai į bylos nagrinėjimą neatvyksta
liudytojas (2010 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146 – 89/2010), byloje iškyla būtinybė išreikalauti reikšmingus įrodymus (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146–513/2009, 2010 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-311/2010), kitais reikiamais atvejais, kai, pavyzdžiui, siūloma tikslinti
ar priimamas skundo patikslinimas (2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-500/2010), nusišalina teisėjas (2011 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A822-25/2011), įvyksta teisių perėmimas (2008 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1811/2008), kreipiamasi į Specialiąją teisėjų kolegiją prašant
išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą (2011 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-752/2011) ir kt.
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18. Reikiamais (būtinais) atvejais bylos nagrinėjimą atidėti Vyriausiasis administracinis teismas yra nepripažinęs paties pareiškėjo užimtumo kitoje byloje, kai bylos
nagrinėjamos tame pačiame mieste ir tarp bylų yra pakankamai ilgas laiko tarpas (2012
m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2009/2012), pareiškėjo netenkinantis ankstyvas teismo posėdžio laikas (2010 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–416/2010), pareiškėjo – juridinio asmens vadovo ligos, kuri savaime nepašalino galimybės užtikrinti procesinį pareiškėjo atstovavimą kitais ABTĮ 49
straipsnyje numatytais būdais (2010 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143–1234/2010) ir kt.
19. Teismų praktikoje labai dažni atvejai, kai proceso šalys ir jų atstovai apie bylą
tinkamai informuoti, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių jie bylos nagrinėjime
dalyvauti negali ir teikia prašymą bylos nagrinėjimą atidėti. Šiuo aspektu Vyriausiasis
administracinis teismas ne kartą yra akcentavęs, jog ABTĮ nenumato, kad administracinėse bylose ginčo šalies atstovavimas bei jos (ar atstovo) dalyvavimas teismo posėdyje
yra visais atvejais privalomas (2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A62-3620/2011).
Apibendrinant tai, kas paminėta pirmiau, matyti, jog reikalavimas išklausyti abi
ginčo šalis nereiškia, jog teismas, ignoruodamas į teismo posėdį atvykusios šalies interesus bei nepaisydamas proceso operatyvumo, draudimo piktnaudžiauti procesu principų, turi, nesant tam įstatyminio pagrindo, atidėti bylos nagrinėjimą ir laukti, kol kita šalis galės atvykti į posėdį. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, jog
ABTĮ įtvirtintas procesines teises ir pareigas proceso šalys gali įgyvendinti ne tik teismo
posėdžio metu, o ABTĮ neįtvirtintas besąlyginis imperatyvas atidėti bylos nagrinėjimą
visais atvejais, jei bylos šalis ar jos atstovas neatvyksta į bylos nagrinėjimą, nes ABTĮ 80
straipsnio 1 dalis numato, jog tokiu atveju bylą nagrinėjantis teismas privalo įvertinti,
ar be jų galima nagrinėti bylą. Sprendžiant šį klausimą, be kita ko, turi būti įvertintas ir
bylos šalies procesinių teisių apsaugos klausimas (2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2667/2011, 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A62–338/2012).
20. Kitoje byloje, kuri pirmosios instancijos teisme išnagrinėta teismo posėdyje pareiškėjui ir jo atstovui nedalyvaujant, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo,
jog jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai ir žinoma, ABTĮ
80 straipsnio reikalavimai, taip pat pareiškėjo teisė į teisingą teismą nepažeista. Teismas
pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotojas paskirdamas teismo posėdžio laiką (2010 m. spalio 12 d., 14.30 val.) atsižvelgė į pareiškėjo
advokato 2010 m. liepos 15 d. prašymą, tačiau teisme 2010 m. rugsėjo 7 d. ir 2010 m.
spalio 11 d. buvo gauti pareiškėjo advokato prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, nes jis
negali dalyvauti 2010 m. spalio 12 d. teismo posėdyje, kadangi tą pačią dieną 10 val. turi
dalyvauti Klaipėdos miesto apylinkės teisme civilinėje byloje (numeris ir kiti duomenys
apie bylą nenurodyti, teismo šaukimas ir kiti įrodymai, patvirtinantys, kad prašyme nurodyta priežastis egzistuoja ir kada būtent ji atsirado, nepridėti), 2010 m. rugpjūčio 29 d.
gautas pareiškėjo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nurodant, kad advokatas jį informavo apie savo užimtumą kitoje byloje, tačiau nei šiame prašyme, nei vėliau pareiškėjas
nepranešė teismui apie tai, kad jam pačiam yra kokių nors svarbių priežasčių dėl kurių
jis negali dalyvauti. Teismas pabrėžė, jog pareiškėjui teismo šaukimas buvo įteiktas 2010
m. rugsėjo 15 d., iki teismo posėdžio likęs beveik vieno mėnesio terminas buvo pakan780
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kamas pasirinkti tokį pasinaudojimo savo procesinėmis teisėmis variantą, kad neigiamų
teisinių pasekmių būtų išvengta. Pirmiau aptarta aplinkybė, kad pareiškėjas neatvyko į
teismo posėdį ir nepranešė teismui, jog negali dalyvauti dėl svarbių priežasčių ir neprašė
atidėti bylą, pareikšdamas, kad pageidauja dalyvauti teismo posėdyje ir būti išklausytas
asmeniškai, suteikia pagrindą išvadai, jog pareiškėjas nepasinaudojo teise būti išklausytam dėl savo apsisprendimo nedalyvauti teismo posėdyje. Įvertinusi išvardytų aplinkybių visumą, taip pat atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjo skundas pirmosios instancijos
teismui išsamus, prie jo pareiškėjas pateikė įrodymus, kuriais grindė savo reikalavimus,
o atsakovas kartu su atsiliepimu pateikė reikalingą medžiagą, teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą išvadai, jog teismas
negalėjo visapusiškai ir objektyviai ištirti bylą (ABTĮ 81 str.), nepriklausomai nuo to, ar
bylos šalys dalyvauja teismo posėdyje. Pažymėtina, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodė naujų argumentų ir apeliacinės instancijos teismui nepateikė naujų įrodymų, kurių nebuvo pateikęs pirmosios instancijos teismui kartu su skundu, arba kuriuos
ketino pateikti teismo posėdyje, kuriame teismas išnagrinėjo bylą jam nedalyvaujant.
Visa tai suteikė pagrindą išvadai, kad pareiškėjo ir jo atstovo nedalyvavimas pirmosios
instancijos teismo posėdyje neturėjo jokios įtakos bylos išnagrinėjimui ir sprendimo
priėmimui (2011 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2215/2011).
21. Prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ABTĮ 80 straipsnio taikymo požiūriu nėra
teismui privalomas, t. y. savaime neįpareigoja teismo tenkinti tokį prašymą ir atidėti bylos
nagrinėjimą, tačiau teismas turi išsamiai išnagrinėti prašymo priežastis ir motyvuotai nuspręsti, ar proceso šalies nedalyvavimas nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti.
Prašymas atidėti bylos nagrinėjimą visais atvejais turi būti motyvuotas ir pateiktas su
įrodymais, patvirtinančiais atidėjimo būtinybę, nes tik taip užtikrinimas proceso koncentruotumo bei operatyvumo principų įgyvendinimas, užkertamas kelias bylos vilkinimui.
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nenustatė proceso teisės normų pažeidimo pirmosios instancijos teismui netenkinus pareiškėjos prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, nes ji neturi advokato, yra pasirašiusi sutartį su kitu advokatu, tačiau prieš posėdį
negalėjo su juo susisiekti. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog prašymas nebuvo pagrįstas jokiais
rašytiniais įrodymais, todėl teismas neturėjo faktinio bei teisinio pagrindo tokio prašymo
tenkinimui, be to, būtina pažymėti, kad proceso šalys turi ne tik procesines teises, bet
ir pareigas, iš kurių viena veikti už operatyvų bylos išnagrinėjimą. Teismas pabrėžė, jog
laiko tarpas nuo 2008 m. balandžio 2 d. (pirmasis teismo posėdis) iki 2008 m. birželio 16
d. (antrasis teismo posėdis) buvo pakankamas tiek asmeniškai, tiek veikiant per kitus asmenis, esant būtinybei dėl kvalifikuotos teisinės pagalbos, susirasti asmenį, galintį padėti
atstovauti pareiškėjos interesams teisme (2009 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A556-628/2009). Analogiškos išvados teismas priėjo ir byloje, kurioje pareiškėja
posėdžio metu nurodė, kad pageidauja, jog jos interesus atstovautų UAB „Liva“, tačiau šios
bendrovės atstovas dėl užimtumo jai atstovauti negali. Teismas pabrėžė, jog pareiškėja posėdžio metu nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, jog yra sudaryta atstovavimo sutartis
su nurodyta bendrove, proceso šalys turi pareigą savo procesinėmis teisėmis naudotis
sąžiningai (ABTĮ 53 str. 3 d.), todėl esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos
teismas turėjo pagrindą netenkinti pareiškėjos prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo
(2011 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-2549/2011).
Akcentuotina, kad realizuodamas savo teisę spręsti dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo,
teismas, be kita ko, privalo atsižvelgti ir į šalių lygiateisiškumo, proceso operatyvumo
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principus, taip pat į tai, ar prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo pateikusi šalis iki
prašymo atidėti bylos nagrinėjimą aktyviai naudojosi savo teisėmis pateikti įrodymus,
papildomus rašytinius paaiškinimus, nes priešingu atveju, būtų sudaromos prielaidos
piktnaudžiauti bylos nagrinėjimo atidėjimo teise (2011 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-299/2011).
22. Bylos nagrinėjimo atidėjimo klausimas išsprendžiamas nutartimi, kuri atskiruoju skundu neskundžiama. Atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas gali apklausti atvykusius liudytojus, jeigu visiems proceso dalyviams apie posėdį buvo pranešta (ABTĮ
80 str. 4 d.), bei paskiria kito teismo posėdžio laiką ir apie tai pasirašytinai paskelbia
atvykusiems asmenims (ABTĮ 80 str. 2 d.).
IV.5. Bylos sustabdymas
(ABTĮ 98–100 str.)

23. Kaip jau buvo minėta, bendroji bylų nagrinėjimo administraciniame procese
taisyklė yra, jog bylos nagrinėjimas teisme vyksta nepertraukiamai, išskyrus poilsiui
skiriamą laiką (ABTĮ 79 str. 3 d.). Taip yra užtikrinamas administracinės bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo principas. Tačiau dažnai viename teismo posėdyje išnagrinėti
bylą dėl įvairių priežasčių yra neįmanoma ir tokios priežastys lemia, jog teisminis bylos
nagrinėjimas laikinai yra nutraukiamas. Kol byla nebaigta nagrinėti ar bylos svarstymas
nėra sustabdytas ar atidėtas, tos sudėties teismas neturi teisės nagrinėti kitų bylų (ABTĮ
79 str. 3 d.). Taigi viena iš bylos nepertraukiamumo principo išimčių yra administracinės bylos sustabdymas, kuomet teismas, neišnagrinėjęs vienos bylos, turi teisę pradėti
nagrinėti kitas. Administracinės bylos sustabdymo institutas yra skirtas būtent laikinam
procesinių veiksmų atlikimo sustabdymui. Byla tokiu atveju sustabdoma neapibrėžtam
terminui dėl įstatyme numatytų objektyvių aplinkybių, kurios dažniausiai nepriklauso
(priklauso ne visiškai) nuo teismo ar bylos šalių valios ir kurių buvimas teismui trukdo
tinkamai išnagrinėti administracinę bylą.
24. Administracinę bylą jos teisminio nagrinėjimo metu gali sustabdyti tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas. Visi nepasibaigę procesiniai terminai sustabdomi
sustabdžius bylą. Terminų sustabdymas prasideda nuo to laiko, kada atsiranda aplinkybės,
sudariusios pagrindą bylai sustabdyti. Nuo bylos atnaujinimo dienos procesiniai terminai
tęsiasi toliau (ABTĮ 67 str. 1 d.). Kadangi administracinė byla yra sustabdoma dėl objektyvių aplinkybių, iš anksto nėra žinoma, kuriam laikui byla yra sustabdoma ir kada išnyks
pagrindai, lėmę administracinės bylos teisminio nagrinėjimo sustabdymą. Taigi administracinė byla yra sustabdoma neapibrėžtam laikui ir bylos sustabdymo terminas priklauso
nuo atitinkamų aplinkybių, lėmusių bylos sustabdymą, atsiradimo ar išnykimo. Sustabdžius administracinę bylą, paprastai joje neatliekami jokie procesiniai veiksmai.
25. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinti aštuoni bylos sustabdymo pagrindai.
Pastaroji teisės norma yra formuluojama imperatyviai – „Teismas sustabdo bylą šiais atvejais“, kas suponuoja, jog ABTĮ 98 straipsnio 1 dalyje numatyti bylos sustabdymo pagrindai
yra privalomi ir, esant bent vienam iš šių pagrindų, teismas ex officio privalo sustabdyti
administracinę bylą. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs,
jog bylos sustabdymo pagrindų sąrašas, įtvirtintas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalyje, yra baigtinis (2008 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1932/2008, 2008 m.
kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-123/2008). Pavyzdžiui, Vyriausiasis
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administracinis teismas netenkino pareiškėjo prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki jis
galės pateikti trūkstamus įrodymus, kadangi, anot teisėjų kolegijos, tokio pagrindo ABTĮ
taip pat nenumato (2008 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-123/2008).
ABTĮ taip pat yra atskirai įtvirtinta administracinės bylos sustabdymo galimybė, kuomet
nagrinėdamas administracinę bylą teismas, nustatęs proceso šalies arba kito asmens veiksmuose nusikalstamos veikos požymius ir apie tai pranešęs prokurorui, atsižvelgdamas į
bylos aplinkybes, arba išnagrinėja administracinę bylą iš esmės, arba sustabdo bylą, kol
bus išspręsta baudžiamoji byla (ABTĮ 109 str. 2 d.).
26. Kalbant apie bylos sustabdymą, pažymėtina, kad proceso operatyvumo principas negali paneigti teisingumo principo. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS556–
665/2010 teisėjų kolegija nurodė, jog pirmosios instancijos teismas bylą sustabdė tam,
kad vėliau galėtų priimti visapusiškai pagrįstą, t. y. teisingą sprendimą, todėl ta aplinkybė, jog procesas šioje konkrečioje byloje gali užtrukti šiek tiek ilgiau, nesudaro pagrindo
panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (2010 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556–665/2010). Tačiau administracinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu ir asmenų pažeistų teisių apgynimu,
todėl teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų vien formaliai (2012 m. vasario
10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-155/2012, 2012 m. balandžio 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS520-262/2012). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas privalo įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja aplinkybės, sudarančios įstatymo nurodytą pagrindą
sustabdyti konkrečią bylą, kadangi ilgas bylos sustabdymas gali apsunkinti galimybę
nustatyti byloje objektyvią tiesą ir pažeisti žmogaus teises. Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė
į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių
teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, jog remiantis nacionaline teise, gali būti svarbu, esant tam tikroms aplinkybėms,
palaukti kito proceso pabaigos, kaip priemonės siekiant proceso efektyvumo (pvz., žr.
2007 m. sausio 11 d. sprendimo Herbst prieš Vokietiją (pareišk. Nr. 20027/02), 78 p.).
Tačiau tokia priemonė, t. y. sprendimas sustabdyti bylą, turi būti proporcinga, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (pvz., žr. 2006 m. liepos 13 d. sprendimo Stork prieš
Vokietiją (pareišk. Nr. 38033/02), 44 punktą ir jame nurodytą praktiką).
27. Sustabdyta byla atnaujinama pašalinus ar išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo
sustabdyta, proceso dalyvių pareiškimu ar teismo iniciatyva. Dėl bylos atnaujinimo teismas ar teisėjas rašytinio proceso tvarka priima nutartį. Atnaujinta byla nagrinėjama
pagal ABTĮ nustatytas bendrąsias taisykles (ABTĮ 100 str.). Vyriausiojo administracinio teismo praktika rodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis atsisakyti atnaujinti
sustabdytos bylos nagrinėjimą yra skundžiama atskiruoju skundu (2012 m. kovo 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–198/2012).
IV.5.1. Kai miršta bylos šalimi buvęs asmuo arba pasibaigia juridinis asmuo, jeigu
ginčo teisinis santykis leidžia teisių perėmimą
(ABTĮ 98 str. 1 d. 1 p.)

28. Administracinis teismas sustabdo bylą, kai miršta bylos šalimi buvęs asmuo arba
pasibaigia juridinis asmuo, jeigu ginčo teisinis santykis leidžia teisių perėmimą (ABTĮ
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98 str. 1 d. 1 p.). Vienai iš šalių mirus ar pasibaigus juridiniam asmeniui, byloje tampa
iš esmės neįmanoma nustatyti reikšmingas bylai aplinkybes bei apskritai išspręsti bylą.
Šiuo pagrindu sustabdant bylą, sudaromos sąlygos mirusią ar pasibaigusią bylos šalį
pakeisti jos teisių perėmėju bei taip užtikrinti, jog byla bus išnagrinėta tinkamai, t. y.
nepažeidžiant nė vienos iš šalių teisių.
29. Pagal ABTĮ 55 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, tais atvejais, kai viena iš
proceso šalių pasitraukia iš bylos (asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga, institucijos
ar organizacijos reorganizavimas arba likvidavimas, reikalavimo perleidimas), teismas
tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (1 d.). Pastarajame straipsnyje taip pat nustatyta, jog teisių perėmėjui visi veiksmai,
atlikti procese iki jo dalyvavimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam
asmeniui, vietoj kurio dalyvauja teisių perėmėjas (2 d.). Teisių perėmimas po fizinio
asmens mirties sprendžiamas pagal paveldėjimo teisės normas (CK 5 knyga), o teisių
perėmimas juridinio asmens pabaigos atveju yra nustatomas pagal CK 2 knygos VII
skyriaus normas arba kitus (specialius) įstatymus.
30. ABTĮ 101 straipsnyje numatyta, jog teismas nutraukia bylą, jeigu mirus asmeniui, kuris buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis neleidžia perimti teisių (4 p.); taip
pat, jeigu likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis neleidžia perimti teisių (5 p.). Taigi priklausomai nuo to, ar proceso šalies – mirusio fizinio
asmens ar pasibaigusio juridinio asmens – teisių perėmimas yra galimas, proceso įstatymas numato skirtingus teisinius padarinius ir bylos eigą.
IV.5.2. Kai šalis netenka veiksnumo
(ABTĮ 98 str. 1 d. 2 p.)

31. Teismas sustabdo bylą, kai šalis netenka veiksnumo (ABTĮ 98 str. 1 d. 2 p.).
Šiuo pagrindu byla turi būti sustabdoma tik tais atvejais, kada asmuo, padavęs skundą
(prašymą) teismui, veiksnumo netenka vykstant procesui administracinėje byloje. Jeigu
skundą (prašymą) padavė neveiksnus asmuo, tai yra pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtu (ABTĮ 103 str. 2 p.). Šis bylos sustabdymo pagrindas taikomas tiek pareiškėjo,
tiek atsakovo, tiek trečiųjų suinteresuotų asmenų atžvilgiu (ABTĮ 48 str. 2 d.). Tai, jog
asmuo yra pripažintas neveiksniu, turi būti konstatuota įsiteisėjusiu teismo sprendimu.
Kai šalis netenka veiksnumo, byla sustabdoma, kol bus paskirtas neveiksniam asmeniui
atstovas pagal įstatymą (ABTĮ 99 str. 1 d. 1 p.).
IV.5.3. Kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama
civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka
(ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p.)

32. Daugiausiai bylų administraciniai teismai sustabdo tuo pagrindu, kai negalima
nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar
administracine tvarka (ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p.). Negalėjimas išnagrinėti administracinės
bylos tol, kol nebus išnagrinėta kita byla, iš esmės reiškia, jog bylą nagrinėjančiam teismui yra reikalingi tam tikri faktai, kurie yra nustatinėjami kitoje byloje, ir tų faktų pats
teismas negali nustatyti.
33. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog admi784
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nistracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka,
egzistuoja prejudicinis ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus
sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa
prejudiciniais faktais kitoje (2008 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS63–286/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756–
860/2011). Taigi prejudicinis bylų ryšys iš esmės reiškia, jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar
administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius
konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas (2008 m. balandžio
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-406/2009, 2010 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-301-2011). Bylos nagrinėjimo negalimumas reiškia,
kad kitoje byloje priimtame teismo sprendime gali būti nustatyti faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami (2012 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602–
259/2012). Pažymėtina, prejudicinę galią turi tik tie faktai, kurie yra nustatyti teismo
sprendimais (bendrąja prasme), o ne kitų teisėsaugos institucijų (pvz., prokuratūros) ar
viešojo administravimo subjektų.
34. Sustabdant administracinės bylos nagrinėjimą yra išvengiama ne tik pakartotinio tų pačių faktų nustatinėjimo, bet ir prieštaringų sprendimų susijusiose bylose. Pavyzdžiui, vienoje iš išnagrinėtų bylų Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad
žinodamas, jog yra ginčijamas ir akto, kuris buvo keičiamas jo byloje vertinamu aktu,
teisėtumas, teismas negali to nepaisyti ir turi sulaukti teismo išvadų kitoje byloje dėl pirminio akto, nes priešingu atveju kyla grėsmė, jog nebus nuoseklumo teismų priimamuose procesiniuose sprendimuose ir neteisingai bus išspręstas ginčas (2012 m. balandžio
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–256/2012).
35. Vien tai, kad bylos yra tarpusavyje susijusios, nesudaro pagrindo taikyti ABTĮ
98 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, jei administracinis teismas turi galimybes pats
išspręsti bylai reikšmingus klausimus ir visapusiškai įvertinti ginčijamo akto teisėtumą
(2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444–2159/2011). Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS146-349/2011 Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, kuriame buvo keliamas bylos sustabdymo klausimas, nurodė,
jog kita administracinė byla, kurioje svarbu nustatyti atsisakymo koreguoti šilumos tiekimo licenciją pagrįstumą ir įvertinti teisės tiekti šilumos energiją panaikinimą ateityje, nėra kliūtis nagrinėti šią administracinę bylą dėl ekstremalios situacijos paskelbimo
pagrįstumo, kadangi nagrinėjant kitą bylą nustatytos aplinkybės prejudicinės reikšmės
sprendžiant šią bylą neturės (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS146–349/2011).
36. Pažymėtina, kad nors kitoje byloje nustatyti faktai gali palengvinti įrodinėjimo
procesą administracinėje byloje (ABTĮ 58 str. 2 d.), tačiau tai nesuponuoja visais atvejais
išvados, jog negalima nagrinėti vienos bylos, kol nėra išnagrinėta kita teisme nagrinėjama byla (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-81/2012,
2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-155/2012). Pavyzdžiui,
vienoje iš bylų teismas nurodė, kad būsimas Kauno apygardos teismo sprendimas dėl
įmonių grupės „Alita“, AB 2011 m. spalio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų negaliojimo negali tiesiogiai nulemti šios nagrinėjamos administracinės
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bylos baigties, t. y. patvirtinti ar paneigti, kad ginčijami atsakovo – VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialo – administraciniai aktai, priimti Įmonių grupės „Alita“, AB 2011 m.
spalio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pagrindu, yra teisėti
(neteisėti). Pagal ABTĮ administracinis teismas tikrina viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų teisėtumą šių sprendimų priėmimo metu, t. y. teismas tikrina,
ar sprendimo priėmimo metu institucijos veikė jų kompetencijos ribose, ar teisėti priimti sprendimai, ar turėjo viešojo administravimo subjektas pagrindą atsisakyti atlikti
veiksmus (ABTĮ 3 str.). Administracinio teismo nagrinėjimo dalyku yra viešojo administravimo subjektų veiksmai ar neveikimas pagal sprendimų priėmimo metu buvusią
faktinę padėtį, atsižvelgiant į kitus galiojančius administracinius sprendimus, į teismo
sprendimus ar kitus veiksnius, lemiančius sprendimo priėmimo metu esančią faktinę
padėtį. Savo ruožtu civilinėje byloje dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
pripažinimo negaliojančiais bus sprendžiama, ar buvo pažeistos Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo imperatyvios normos, reglamentuojančios susirinkimo sušaukimą, pravedimą ar nutarimų priėmimą, ar šis pažeidimas pažeidė ieškovo interesus
arba viešąjį interesą ir pažeidimo padarinių negalima pašalinti niekaip kitaip, kaip tik
pripažįstant nutarimus negaliojančiais. Todėl vien tik tai, kad tam tikros faktinės aplinkybės turi būti nustatomos ir civilinėje, ir administracinėje byloje, nėra pakankamas pagrindas stabdyti administracinę bylą pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Darant
priešingą išvadą, kiltų grėsmė, kad nepagrįstai būtų vilkinamas administracinės bylos
nagrinėjimas ir taip bus pažeistas proceso operatyvumo principas (2012 m. balandžio 2
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520–262/2012).
37. Administracinis teismas kiekvienu atveju turi motyvuoti administracinės bylos
sustabdymo būtinybę. Administracinėje byloje Nr. AS822–691/2011 pirmosios instancijos teismas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu sustabdė administracinę bylą,
kurioje pareiškėjas prašė įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją
priimti prašymą bei dokumentus dėl įvažos, esančios Kaune, atidarymo ir išduoti leidimą rekonstruoti šį statinį. Pirmosios instancijos teismas savo nutartyje pažymėjo, kad
išnagrinėjus civilinę bylą Nr. I-1653-435/2011, joje priimtas sprendimas turės prejudicinę reikšmę šiai administracinei bylai. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo nutartį, konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas,
sustabdydamas administracinės bylos nagrinėjimą, iš esmės jokiais argumentais nepagrindė fakto ir aplinkybės, jog tarp šios bylos ir kitos civilinės bylos Nr. I-1653-435/2011
egzistuoja prejudicinis ryšys ir neišnagrinėjus minėtos civilinės bylos egzistuoja esminės kliūtys šios bylos nagrinėjimui (2011 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822–691/2011). Be to, bylos sustabdymo klausimas negali būti sprendžiamas
abstrakčių teiginių pagrindu (2010 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS63–679/2010). Kitaip tariant, teismas turi išanalizuoti, kokios aplinkybės, nustatytinos kitoje byloje ir iš naujo neįrodinėtinos, yra reikšmingos stabdomai bylai, priešingu
atveju bylos sustabdymas gali būti vertinamas kaip nepagrįstas. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus, panaudodamas adekvačius, protingus ir proporcingus situacijai teismų sistemos resursus, gali nustatyti pats arba tarp bylų nėra prejudicinio ryšio,
teismas neturėtų stabdyti tokios bylos.
38. Kita civilinė byla turėtų būti suprantama kaip byla, nagrinėjama pagal CPK teisės normas ginčo teisenos ar ypatingosios teisenos tvarka. Motyvuojant administracinės
bylos sustabdymo būtinumą tam tikra civiline byla, tokios civilinės bylos iškėlimo klau786
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simas jau turėtų būti išspręstas. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS143–178/2011
Vyriausiasis administracinis teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, jog
administracinės bylos nagrinėjimas negali būti tęsiamas, kol nebus išspręsta civilinė
byla. Pareiškėjo skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis buvo priimta administracinėje byloje, kurioje pagal pareiškėjo paduotą skundą turėjo būti išspręstas klausimas dėl trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Serfas“ Nekilnojamojo turto registre įregistruotos daiktinės (nuosavybės) teisės išregistravimo. Teisėjų kolegija nurodė, jog iš
bylos matyti, kad šios (pareiškėjo prašomos išregistruoti) daiktinės teisės materialiuoju
pagrindu buvo 1998 m. kovo 9 d. pirkimo-pardavimo sutartis, todėl būtent šios pirkimopardavimo sutarties galiojimo faktorius turi lemiamą reikšmę, sprendžiant paminėtą
administracinėje byloje spręstiną klausimą. Pagal bylos duomenis, pareiškėjo skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo metu bendrosios kompetencijos
teisme jau buvo pradėtas nagrinėti civilinis ginčas dėl nurodytos pirkimo-pardavimo
sutarties, tiesiogiai siejamos su nuosavybės teisės gynimu. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-178/2011).
Taigi bylos sustabdymo atveju, yra būtina detaliai išanalizuoti tiek vienos, tiek kitos bylos aplinkybes bei tinkamai identifikuoti jose sprendžiamus klausimus ir pagrįsti bylos
sustabdymo būtinumą.
39. Kita baudžiamąja byla pirmiausia yra laikytina byla, kuri yra baudžiamojo proceso tvarka nagrinėjama teisme. Pavyzdžiui, 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 dėl
neteisingo duomenų apie pajamas pateikimo ir apgaulingos apskaitos tvarkymo. Vyriausiasis administracinis teismas 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). Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo sustabdyti nagrinėjamąją administracinę bylą iki
bus išnagrinėtas kasacinis skundas pareiškėjo baudžiamojoje byloje. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punktu, kuriame numatyta, jog pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos, jei įsiteisėjo teismo nuosprendis,
kuriuo pareigūnas nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą <...>,
Baudžiamojo proceso kodekso 336 straipsnio 3 dalimi, padarė išvadą, kad Vilniaus apygardos teismui 2009 m. rugsėjo 9 d. priėmus nuosprendį, kuriuo V. Š. buvo nuteistas
pagal Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalyje, 253 straipsnio 1 dalyje numatytas
nusikalstamas veikas, atsirado Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punkte
numatytas pagrindas atleisti pareiškėją iš vidaus tarnybos. Todėl pirmosios instancijos
teismas atleidimą iš tarnybos pripažino teisėtu ir pareiškėjo skundo netenkino. Tačiau
Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog nagrinėjant bylą pirmosios instancijos
teisme faktas dėl kasacinio skundo priėmimo ir nuosprendžio vykdymo sustabdymo
buvo žinomas, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo sustabdyti nagrinėjamą787
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ją bylą iki bus išnagrinėtas kasacinis skundas, nes pareiškėjo ginčijamas atleidimo pagrindas suponuoja išvadą, jog administracinės bylos negalima buvo nagrinėti, kol bus
išspręsta byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka (ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p.). Teisėjų kolegija
nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, pažeidė procesinę
normą ir dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla (2010 m. gruodžio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A261–1727/2010).
40. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad baudžiamosios bylos
pagrindu administracinė byla gali būti stabdoma ir atsižvelgiant į BPK nustatyta tvarka
atliekamą ikiteisminį tyrimą (2008 m. birželio 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A438–624/2008, 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS7–168/2005). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556–1152/2010 Vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl bylos sustabdymo, motyvuojant atliekamu ikiteisminiu tyrimu baudžiamojoje byloje. Teisėjų kolegijos vertinimu, ikiteisminio tyrimo
baigtis neturės įtakos tikrinamos administracinės bylos baigčiai. Pasak teisėjų kolegijos,
šioje byloje ginčijamas Įmonių bankroto valdymo departamento teisės akto teisėtumas bei
pagrįstumas, o ne UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir G. A., kurių atžvilgiu, teigiama buvus pradėtą ikiteisminį tyrimą, veiksmai, jų teisėtumas bei pagrįstumas.
Esamų byloje įrodymų visuma neleido daryti išvados buvus pagrindą administracinės
bylos stabdymui (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1152/2010).
Kitoje byloje teisėjų kolegija nurodė, jog baudžiamojoje byloje nustatinėjamas asmuo, galbūt suklastojęs oficialų dokumentą, o nagrinėjamoje administracinėje byloje tiriami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos priimtų
sprendimų teisėtumas jų priėmimo metu, t. y. ar pagal pareiškėjo AB „Danisco Sugar Kėdainiai“ pateiktus dokumentus, Nacionalinė mokėjimo agentūra turėjo pagrindą priimti
pareiškėjo skundžiamus sprendimus. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ikiteisminis tyrimas
baudžiamojoje byloje nebuvo kliūtis nagrinėti šią administracinę bylą (2008 m. rugsėjo 25
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261–541/2008).
41. Kita administracinė byla – tai byla, kuri administracinių bylų teisenos tvarka
yra nagrinėjama administraciniame teisme. Administracinė byla gali būti sustabdoma
ir kai nagrinėjama kita administracinio teisės pažeidimo byla. Pavyzdžiui, Vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje AS146-330/2011 konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas administracinėje byloje Nr. I-137-386/2011 turėjo pakankamą
pagrindą vertinti, kad galutinis procesinis sprendimas, priimtas išnagrinėjus administracinę bylą Nr. I-567-162/2010, gali turėti įtakos priimant sprendimą nagrinėjamoje
byloje. Ginčo dalyką abiejų administracinių bylų atvejais sudarė Klaipėdos teritorinės
ligonių kasos ir VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės nesutarimas dėl to, ar pareiškėjo
(VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės) suteiktos psichiatrijos antrinio lygio stacionarinės paslaugos gali būti pateiktos apmokėjimui iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšų. Taigi tarp šių dviejų bylų egzistavo prejudicinis ryšys, kuris suteikė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pagrindą, vadovaujantis ABTĮ 98
straipsnio 1 dalies 3 punktu, sustabdyti bylą Nr. I-137-386/2011, kol įsiteisės procesinis
sprendimas išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. I-567-162/2010 (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-330/2011). Kitoje administracinėje
byloje Nr. AS146-458/2011, patikrinusi bylą, teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios
instancijos teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartyje priėjo prie klaidingų išvadų, kad
ginčą administracinėje byloje Nr. I-236-414/2011 bus galima išspręsti tik tada, kai bus
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išnagrinėta administracinė byla dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymo panaikinimo. Teismas pažymėjo, kad minėtose
administracinėse bylose reikalavimai yra pareikšti skirtingiems atsakovams ir dėl skirtingų teisinių santykių: administracinėje byloje Nr. I-236-414/2011 iškeltas administracinis ginčas yra tik dėl to, ar viešojo administravimo subjektas (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) pagrįstai atsisakė atlikti pareiškėjos prašomus veiksmus,
todėl šio ginčo išsprendimui negali turėti įtakos koks bus priimtas sprendimas administracinėje byloje Nr. I-431-422/2011, kurioje pareiškėja prašo panaikinti Prienų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. (7.7)-A3619, kuriuo pripažintas netekusiu galios ankstesnis įsakymas dėl laisvos (neužstatytos)
žemės plano patvirtinimo (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS146-458/2011).
Byloje, kurioje pareiškėjas kvestionavo pirmosios instancijos teismo nutarties
pagrįstumą tuo aspektu, jog administracinė byla buvo sustabdyta nepagrįstai, nes, jo
manymu, buvo pažeista tarnybinio patikrinimo procedūra ir nekaltumo prezumpcijos principas, o ginčo esmė nebuvo susijusi su pirmosios instancijos teismo nurodyta
administracinio teisės pažeidimo byla, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo,
jog tiek administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.6-2759-642/2009, tiek ši administracinė byla yra susijusios su tuo pačiu eismo įvykiu, kuriame dalyvavo pareiškėjas. Anot teisėjų kolegijos, tuo metu nebuvo pagrindo daryti kategorišką išvadą, jog
nagrinėjant administracinę bylą iš esmės, neteks vertinti ir paties eismo įvykio bei su
juo susijusių pareiškėjo veiksmų. Todėl, siekiant užtikrinti objektyvų ir visapusišką šios
administracinės bylos išnagrinėjimą, pirmiausia būtina sulaukti galutinio teismų procesinio sprendimo su tuo pačiu eismo įvykiu susijusioje administracinio teisės pažeidimo
byloje (2009 m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-637/2009). Kitaip
tariant, teismui, stabdančiam bylą, kol bus išnagrinėta kita byla, turi nekilti abejonių dėl
kitoje byloje nustatytinų faktų prejudicinės reikšmės stabdytinai administracinei bylai.
Be to, tokiu būdu turi būti siekiama objektyvaus ir visapusiško bylos išnagrinėjimo.
42. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas paprastai negali būti teisinis administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindas tais atvejais, kai paduodamas prašymas
dėl proceso atnaujinimo kitoje administracinėje byloje, jei teismas ABTĮ 159 straipsnio
2 dalies pagrindu dar nėra priėmęs nutarties dėl proceso atnaujinimo (2009 m. birželio
19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-361/2009, 2010 m. kovo 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-200/2010). Pastarosios nuostatos suponuoja išvadą,
jog, jeigu teismas yra priėmęs nutartį atnaujinti procesą tam tikroje byloje, tai sudaro
pagrindą bendra tvarka svarstyti bylos sustabdymo galimybę.
43. Kai susiklosto situacija, jog bylos negali būti nagrinėjamos dėl to, kad tiek viena,
tiek kita byla yra sustabdytos viena kitos pagrindu, nagrinėjant prašymą dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo, yra būtina įvertinti vienos bylos reikšmę kitai bylai. Šiuo atveju
negalima vadovautis vien formaliais pagrindais. Teisingumo ir protingumo kriterijai
(ABTĮ 4 str. 6 d.) reikalauja, kad tokiu išskirtiniu atveju pareiškėjos prašymas dėl sustabdytos administracinės bylos atnaujinimo būtų išnagrinėtas iš esmės, įvertinant taip
pat sustabdytos civilinės bylos reikšmę šiai administracinei bylai (2009 m. birželio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–206/2009).
44. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra išaiškinęs, kad Konstitucija netoleruoja tokių situacijų, kai kuris nors teismas, turintis na789
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grinėjamoje byloje taikyti teisės aktą (jo dalį), dėl kurio atitikties aukštesnės galios teisės
aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, į Konstitucinį Teismą jau yra kreipęsis kitas
pareiškėjas (pavyzdžiui, kitas teismas), nei (jeigu jis pats abejoja to teisės akto (jo dalies)
atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai) sustabdo
atitinkamos bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą, kad tos abejonės būtų
pašalintos, nei (jeigu jis pats neabejoja to teisės akto (jo dalies) atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai) taiko šį teisės aktą (jo dalį), bet,
turėdamas informacijos, kad dėl to teisės akto (jo dalies) atitikties aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, į Konstitucinį Teismą jau yra kreipęsis
kitas pareiškėjas (pavyzdžiui, kitas teismas), sustabdo bylos nagrinėjimą ir nesprendžia
bylos iš esmės tol, kol Konstitucinis Teismas išnagrinėja atitinkamą konstitucinės justicijos bylą pagal to kito pareiškėjo prašymą. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d.
nutarime taip pat pažymėjo, jog teismų kreipimaisi yra ypatingi, be kita ko todėl, kad
teismai, suabejoję Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės išleisto arba referendumu priimto teisės akto (jo dalies) atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir
pirmiausia) Konstitucijai, ne tik gali, bet ir privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą.
45. Administracinėje byloje Nr. AS858–443/2011 kilo klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė nagrinėjamą administracinę bylą ABTĮ 98 straipsnio 1
dalies 3 punkto pagrindu iki Konstituciniame Teisme bus išnagrinėtas Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas Nr. 146/2010 bei Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymas Nr. 15/2011. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte tiesiogiai nėra
numatyta galimybė sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama Konstituciniame Teisme. Tačiau Vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog toks ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto
aiškinimas būtų pagrįstas išimtinai lingvistiniu teisės aiškinimo metodu. Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje pažymima, jog ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas
aiškintinas sistemiškai su ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punktu, aiškinant šias normas, be
kita ko, turi būti atsižvelgiama į proceso efektyvumo, ekonomiškumo bei protingumo
principus. Teismo bylos stabdymas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu (kai
teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar įstatymas arba kitas teisės
aktas, kuris turėtų būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją) yra susijęs su konkrečioje
byloje kilusia teismo abejone dėl tam tikro įstatymo ar kito teisės akto konstitucingumo.
Teismui kreipusis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti tam tikro teisės akto konstitucingumą, užtikrinama, jog teisės akto, dėl kurio kreipėsi teismas, konstitucingumas bus
įvertintas. Todėl situacijose, kai administraciniame ginče remiamasi analogiškais argumentais, kreipimasis į Konstitucinį Teismą, vadovaujantis analogiškais motyvais, nebūtų
pagrįstas proceso efektyvumo, ekonomiškumo bei protingumo principais – teismas ne
tik turėtų priimti nutartį ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, bet ir ja tinkamai suformuoti kreipimosi į Konstitucinį Teismą turinį, o Konstitucinis Teismas turėtų
papildomai nagrinėti dar vieną analogišką prašymą dėl teisės akto konstitucingumo
tyrimo, vertinti jo pagrįstumą bei sujungimo į vieną konstitucinę bylą klausimą – tiek
administracinio, tiek konstitucinio proceso klausimai būtų nagrinėjami vien dėl formalių kriterijų, neatsižvelgiant į šiais klausimais siekiamų tikslų turinį. Todėl Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje pažymima, jog administracinis teismas, spręsdamas
dėl bylos sustabdymo dėl tos priežasties, kad kitas teismas jau kreipėsi į Konstitucinį
Teismą, ir vertindamas nagrinėjamos bylos ryšį su nagrinėtina byla Konstituciniame
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Teisme, turi įvertinti, kiek skirtingi yra pagrindai ir motyvai, dėl kurių buvo kreiptasi
į Konstitucinį Teismą, nuo nagrinėjamoje byloje kylančių teisės aktų konstitucingumo
klausimų. Toks testas leistų atskirti situacijas, kai iš tiesų nagrinėjama byla yra individuali, joje keliamas klausimas, nepaisant esamų panašių kreipimųsi į Konstitucinį Teismą,
pakankamai unikalus, bei situacijas, kai kreipimasis į Konstitucinį Teismą būtų pagrįstas
tik formalia būtinybe tai daryti ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, nesant
kitų pagrindų stabdyti administracinę bylą (2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-443/2011, 2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS525-524/2011). Vadinasi, sustabdyti administracinę bylą pagal ABTĮ 98 straipsnio
1 dalies 3 punktą galima ir tais atvejais, kai kitas teismas analogiškais klausimais ir argumentais jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą ir šis prašymas yra dar neišnagrinėtas, o
nagrinėjama administracinė byla nepasižymi jokiomis individualiomis aplinkybėmis,
kurios galėtų būti reikšmingos kreipimuisi į Konstitucinį Teismą.
46. Pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, skundžiama teismo nutartis
sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą turėtų būti vertinama kaip pagrįsta, jeigu
įvertinus kreipimosi į Konstitucinį Teismą turinį pirmosios instancijos teismo nurodytoje byloje jis būtų analogiškas šioje byloje nagrinėjamiems klausimams (2011 m.
gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-886/2011). Pavyzdžiui, teisėjų
kolegija administracinėje byloje Nr. AS858–443/2011 Vilniaus apygardos administracinio
teismo nutartį vertino kaip teisėtą bei pagrįstą, priimtą atsižvelgiant į egzistuojančius
kreipimusis į Konstitucinį Teismą, proceso efektyvumo, ekonomiškumo bei protingumo
principus, pagrįstai konstatavus tarp minėtų kreipimųsi ir nagrinėjamos bylos egzistuojantį ryšį. Vilniaus apygardos administracinio teismo sustabdytoje administracinėje byloje buvo keliamas klausimas dėl inter alia Socialinių išmokų perskaičiavimo ir
mokėjimo laikinuoju įstatymu pagrįsto pareiškėjos pensijos sumažinimo. Pareiškėjos
senatvės pensijos perskaičiavimas buvo pagrįstas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir
mokėjimo laikinojo įstatymo 6 ir 7 straipsnyje nurodyta ribinį pensijų dydį viršijančių pensijų perskaičiavimo tvarka. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m.
gruodžio 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-3026-437/2010 kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijai.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas taip pat kreipėsi prašymu ištirti inter alia
Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
konstitucingumą. Iš abiejuose kreipimuose į Konstitucinį Teismą nurodytų motyvų matyti, jog individualiose nagrinėjamose bylose kilo iš esmės analogiški klausimai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir teritoriniam skyriui priėmus tam tikrus
administracinius aktus, kurių pagrindu buvo perskaičiuotas senatvės pensijos dydis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio pagrindu.
Toks klausimas kilo ir aptariamoje byloje. Teisėjų kolegija konstatavo, jog iš nurodytų
aplinkybių matyti, kad išnagrinėjus pirmiau nurodytus kreipimusis, Vilniaus apygardos
administracinis teismas galės inter alia išnagrinėti administracinę bylą pagal pareiškėjos
skundą, atsakydamas ir į klausimus, susijusius su Socialinių išmokų perskaičiavimo ir
mokėjimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio konstitucingumu (2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–443/2011).
47. Vadovaujantis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, galima sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir tokiu atveju, kai administraciniame teisme yra nagri791
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nėjama individualią bylą nagrinėjusio teismo inicijuota norminė administracinė byla,
t. y. teismo kreipimasis ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. A146–1121/2010 teisėjų kolegija tenkino prašymą dėl bylos
sustabdymo iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės norminę bylą.
Pareiškėjas paaiškino, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama
administracinė byla Nr. I-884-815/2010, kurioje jis yra apskundęs Lietuvos auditorių
rūmų ir Audito ir apskaitos tarnybos veiksmus bei sprendimus dėl kvalifikacinio auditoriaus egzamino laikymo procedūros ir Vilniaus apygardos administracinis teismas
2010 m. balandžio 10 d. nutartimi kreipėsi 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 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. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad minėtas teisės aktas taikytinas ir nagrinėjamoje byloje, todėl mano, kad nagrinėjama administracinė byla turėtų būti sustabdyta
iki Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės norminę bylą. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog iš nagrinėjamoje byloje skundžiamo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimo matyti, kad Lietuvos auditorių rūmų 2007 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 5.10.3 patvirtinta Kandidato į auditorius
supažindinimo su jo kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarka yra
vienas iš sprendžiant šį ginčą taikytų teisės aktų, todėl prašymas dėl administracinės
bylos sustabdymo tenkintinas (2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1121/2010).
48. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi nuostatos, jog aplinkybė, kad Europos Žmogaus Teisių Teisme yra priimtas nagrinėti asmens skundas, nėra
numatyta kaip bylos sustabdymo pagrindas. Todėl teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A444-2157/20011 pareiškėjo apeliacinio skundo argumentą, kad Europos Žmogaus Teisių Teisme yra priimtas nagrinėti jo skundas ir dėl to negalima spręsti dėl jo
prašymo panaikinti Klaipėdos teritorinės muitinės 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą
pagrįstumo, laikė nepagrįstu (2011 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A444-2157/2011).
49. Kai administracinė byla buvo sustabdyta tuo pagrindu, kai negalima nagrinėti
tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, tokia administracinė byla sustabdoma, kol įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas ar nutartis kitoje teisme nagrinėjamoje byloje (ABTĮ 99 str. 1 d. 2 p.).
Taigi sprendimo įsiteisėjimo faktas yra pagrindas atnaujinti bylos, kuri buvo sustabdyta
ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, nagrinėjimą. Tačiau iš teismo praktikos
taip pat matyti, kad bylos sustabdymo pagrindas ir, atitinkamai, pagrindas neatnaujinti
bylos nagrinėjimą, gali būti faktas, kad yra paduotas kasacinis skundas ir teismo procesinio sprendimo vykdymas yra sustabdytas (2010 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261–1727/2010).
50. Atsižvelgiant į ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punkte bei 2 dalyje įtvirtintų teisės normų turinį bei Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime pateikiamus
išaiškinimus, teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS8-250/2006 padarė išvadą,
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jog atskiruoju skundu negali būti skundžiamos tik tos administracinių teismų nutartys,
kuriomis teismas sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą būtent dėl tos priežasties, kad toje konkrečioje byloje buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti
taikytinų teisės aktų konstitucingumą. Kitoks nurodytų teisės normų aiškinimas bei interpretavimas, vadovaujantis Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimu, galėtų
prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat pažeistų ABTĮ 98 straipsnio 2
dalyje įtvirtintą proceso šalių teisę paduoti atskiruosius skundus dėl teismo nutarčių,
kuriomis stabdomas bylos nagrinėjimas. Vadinasi, nutartis, kuria pirmosios instancijos
teismas sustabdo administracinės bylos nagrinėjimą motyvuodamas tuo, jog kitose bylose buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą, gali būti skundžiama atskiruoju skundu (2007
m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-250/2006).
IV.5.4. Kai teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar įstatymas
arba kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją
(ABTĮ 98 str. 1 d. 4 p.)

51. Pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punktą teismas sustabdo bylą, kai teismas
kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar įstatymas arba kitas teisės aktas,
kuris turėtų būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją. Administracinė byla šiuo pagrindu sustabdoma, kol Konstitucinis Teismas išnagrinės bylą dėl tam tikro teisės akto
konstitucingumo (ABTĮ 99 str. 1 d. 3 p.). Ši norma taikytina tik tuo atveju, kai administracinis teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą, pats kreipiasi į Konstitucinį Teismą,
nes jam kyla abejonės dėl byloje taikytino teisės akto atitikties aukštesnės galios teisės
aktams, ir dėl šios priežasties sustabdo bylą.
52. Administracinėje byloje Nr. A143–1407/2008 pareiškėjas teigė, jog atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba negalėjo taikyti įstatymo normų, kurių atitikimas Konstitucijai yra nagrinėjamas Konstituciniame Teisme, tol, kol Konstitucinis
Teismas pagal teismų kreipimąsi nebuvo išsprendęs klausimo dėl jų atitikimo Konstitucijai, t. y. tol, kol atitinkamos teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo) bylos
buvo sustabdytos dėl minėtų kreipimųsi į Konstitucinį Teismą. Vyriausiasis administracinis teismas pastarojoje byloje nurodė, kad šis pareiškėjo nurodytas skundo pagrindas
teisės požiūriu negali būti pripažintas tinkamu, nes teismo nagrinėjamos administracinės bylos sustabdymas yra procesinis veiksmas, skirtas tik konkrečiai administracinei
bylai, kurioje jis buvo atliktas, t. y. jo (bylos nagrinėjimo sustabdymo) teisinės pasekmės
yra nukreiptos tik šiai konkrečiai teismo nagrinėjamai bylai, o ne viešojo administravimo subjektams, kurie, vykdydami savo funkcijas, taiko atitinkamas materialinės teisės
normas (2008 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–1407/2008).
IV.5.5. Kai kreipiamasi į administracinį teismą prašant ištirti norminio administracinio akto teisėtumą arba kai pats administracinis teismas, nagrinėdamas konkrečią
bylą, nusprendžia ištirti norminio administracinio akto teisėtumą
(ABTĮ 98 str. 1 d. 5 p.)

53. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 5 punktu, stabdo bylą,
kai kreipiamasi į administracinį teismą prašant ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą arba kai pats administracinis teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą, nuspren793
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džia ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Šiuo pagrindu administracinė byla
sustabdoma, kol administracinis teismas išnagrinės bylą dėl norminio akto teisėtumo
(ABTĮ 99 str. 1 d. 3 p.). ABTĮ 112 straipsnio 2 dalyje taip pat įtvirtinta, jog gavęs įsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą dėl norminio akto, bendrosios kompetencijos ar
specializuotas teismas atnaujina sustabdytos individualios bylos nagrinėjimą.
54. ABTĮ 111 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog kai nėra pagrindo atmesti prašymą
arba kai nagrinėdamas individualią bylą pats administracinis teismas suabejoja norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, teisėtumu,
teismas nutartimi sustabdo individualios bylos nagrinėjimą ir, jeigu tokio akto teisėtumo tyrimas priskirtas jo kompetencijai, nusprendžia pradėti atitinkamą tyrimą. Kitais
atvejais taikomas šio įstatymo 112 straipsnis. ABTĮ 112 straipsnyje numatyta, jog bendrosios kompetencijos ar specializuotas teismas turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą
ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą prašydamas patikrinti, ar konkretus norminis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje,
atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą (1 d.).
55. ABTĮ 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog dėl teismo nutarties sustabdyti bylą,
išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar administracinį
teismą arba nutartį pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, gali būti
duodamas atskirasis skundas. Atsižvelgdamas į šią nuostatą, Vyriausiasis administracinis
teismas pareiškėjo atskirojo skundo dalies, kuria jis skundė pirmosios instancijos teismo
nutarties dalį, kuria byla sustabdyta dėl kreipimosi į Vyriausiąjį administracinį teismą
su prašymu ištirti norminio akto teisėtumą, nenagrinėjo iš esmės ir apeliacinį procesą
pagal šią atskirojo skundo dalį nutraukė (2009 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS442–79/2009).
IV.5.6. Kai teismas paskiria ekspertizę arba kai teismas pripažįsta, kad būtina gauti
bylai reikalingus įrodymus (dokumentus) iš užsienio valstybės
(ABTĮ 98 str. 1 d. 6 ir 7 p.)

56. Pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktus teismas sustabdo bylą, kai teismas paskiria ekspertizę ir kai teismas pripažįsta, kad būtina gauti bylai reikalingus įrodymus (dokumentus) iš užsienio valstybės. Šiais pagrindais byla sustabdoma, kol bus
atlikta ekspertizė arba gauti įrodymai iš užsienio valstybės (ABTĮ 99 str. 1 d. 3 d.).
57. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog ABTĮ imperatyviai numato, kad paskyrus byloje ekspertizę bylos nagrinėjimas sustabdomas iki bus
atlikta ekspertizė ir neapibrėžia jokių išimčių ar sąlygų, kurioms esant, paskyrus ekspertizę, bylos nagrinėjimas yra nestabdomas (2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-489/2009). Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog ABTĮ nenumato galimybės apskųsti atskiruoju skundu pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria skiriama
ekspertizė. Tokia pirmosios instancijos teismo nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos
eigai, nes, atlikus ekspertizę, byla atnaujinama ir bylos nagrinėjimas yra tęsiamas toliau.
Eksperto išvada yra viena iš įrodinėjimo priemonių ir turi būti vertinama pagal tokias
pačias taisykles, kaip ir kiti įrodymai (ABTĮ 57 str. 2, 6 d.). Proceso šalis, nesutinkanti
su ekspertize ir jos išvadomis, gali išdėstyti savo argumentus apeliaciniame skunde dėl
pirmosios instancijos teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus bylą iš esmės (2009 m.
rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-482/2009, 2008 m. liepos 17
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d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-406/2008, 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS20-599/2008).
IV.5.7. Kai teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją
prašydamas prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar
galiojimo klausimu
(ABTĮ 98 str. 1 d. 8 p.)

58. Vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 8 punktu, teismo stabdo bylą, kai
kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją prašydamas prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu. Šiuo
pagrindu byla sustabdoma, kol Europos Sąjungos teisminė institucija priims prejudicinį
sprendimą Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu (ABTĮ 99 str.
1 d. 3 p.). Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad poreikis sustabdyti bylą gali kilti ir dėl tos priežasties, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teisme yra nagrinėjamas kito Europos Sąjungos valstybės narės teismo prašymas priimti prejudicinį
sprendimą klausimu, kuris gali būti aktualus ir padėti išspęsti administraciniame teisme
nagrinėjamą bylą. Tokioje situacijoje Vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į ABTĮ 4 straipsnio 6 dalį (jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį,
teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra,
– vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir
protingumo kriterijais), pripažįsta galimybę sustabdyti bylą taikant ABTĮ 98 straipsnio
1 dalies 8 punktą pagal analogiją. Pavyzdžiui, 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi Vyriausiasis administracinis teismas sustabdė bylą, kol Europos Teisingumo Teismas priims
prejudicinį sprendimą byloje Milan Kyrian prieš Celní úřad Tábor, C-233/08 (2009 m.
rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438–953/2009).
59. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuriuo sustabdomas administracinės bylos nagrinėjimas, dėl kreipimosi į Europos Sąjungos teisminę instituciją gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Tokia išvada darytina lingvistiškai aiškinant ABTĮ 98 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyti atvejai, kuomet gali būti duodamas atskirasis skundas dėl
pirmosios instancijos teismo nutarties sustabdyti administracinę bylą. Tačiau Europos
Sąjungos Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad taikant nacionalinės teisės normas,
susijusias su teise pateikti apeliacinį skundą dėl nutarties, kuria prašoma priimti prejudicinį sprendimą, kai riboto apeliacinio skundo dalykas yra tik nutartis dėl prašymo
priimti prejudicinį sprendimą, pirmosios instancijos teismo savarankiškai kompetencijai kreiptis į Teisingumo Teismą pagal Europos Bendrijos Steigimo Sutarties (toliau
– ir EB sutartis) 234 straipsnį (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 str.) kiltų
pavojus, jeigu apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas nutartį prašyti priimti prejudicinį sprendimą, ją panaikindamas ir šią nutartį priėmusį teismą įpareigodamas tęsti
sustabdytą procesą, galėtų sukliudyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui pasinaudoti EB sutartimi garantuojama teise kreiptis į Teisingumo Teismą.
Esant situacijai, kai apeliacinis skundas gali būti pateiktas dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pateikto prejudicinio klausimo, Teisingumo Teismas,
vadovaudamasis teisinio aiškumo ir saugumo interesais, privalo laikytis nutarties dėl
prašymo priimti prejudicinį sprendimą, kuri sukelia pasekmių, jei ji nebuvo atšaukta ar
pakeista ją priėmusio teismo, nes tik pastarasis teismas gali priimti sprendimą dėl tokio
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atšaukimo ar pakeitimo (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 2008 m. gruodžio 16
d. prejudicinio sprendimo byloje Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, C-210/06, 95 ir 97 p.).
Vadinasi, Vyriausiasis administracinis teismas, net ir gavęs atskirąjį skundą dėl nutarties
kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, iš esmės negalėtų panaikinti pirmosios
instancijos teismo kreipimosi į ESTT teisinių padarinių.
IV.6. Bylos užbaigimas nepriėmus teismo sprendimo dėl ginčo esmės
IV.6.1. Bylos nutraukimas
(ABTĮ 101 str., 102 str.)

60. Bylos nutraukimo pagrindus, tvarką ir teisines pasekmes reguliuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 ir 102 straipsniai. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą
dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama
(ABTĮ 102 str. 3 d.). Remiantis ABTĮ 101 straipsniu, teismas bylą nutraukia, nustatęs
šiuos pagrindus:
61. Jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus,
kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui (ABTĮ 101 str. 1 p.). Teismas bylos
nagrinėjimo metu nustatęs, kad egzistuoja viena iš neigiamų kreipimosi į teismą prielaidų – ginčas nebuvo ir nėra priskirtinas teismui, bylą nutraukia. Kaip pažymėjo teisėjų
kolegija administracinėje byloje Nr. A602-2143/2012, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi
į teismą tvarkos. Asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš Administracinių
bylų teisenos įstatymo numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas turi atsisakyti
priimti skundą, kai byla nepriskirtina teismo kompetencijai. Jeigu ši aplinkybė paaiškėja
nagrinėjant bylą, teismas turi nutraukti bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu
(2012 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2143/2012). Plačiau apie
šį bylos nutraukimo pagrindą žr. Apibendrinimo skyrius II.1. Skundo (prašymo)
priskirtinumas administracinių teismų kompetencijai, II.2. Administracinių teismų kompetencijos ribojimai, II.4. Aktai, dėl kurių
galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui.
62. Jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių,
dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo) (ABTĮ 101 str. 2 p.). Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad ABTĮ 101 straipsnio 2 punkto pagrindu
bylą galima nutraukti tik tada, kai nustatomos visos šioje nuostatoje įtvirtintos kumuliatyvios, t. y. turinčios egzistuoti kartu, sąlygos. Tik nustačius visų trijų minėto straipsnio
punkte įtvirtintų sąlygų buvimą, teismui atsiranda teisė, remiantis šia teisės norma, bylą
nutraukti (pvz., 2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-244/2012).
Šiuo aspektu plačiau žr. Apibendrinimo skyrių II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to
paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas.
63. Jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo), išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio
2 dalyje numatytus atvejus (ABTĮ 101 str. 3 d.). Skundo atsisakymo klausimas išsa796
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miau nagrinėjamas Apibendrinimo skyriaus II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to
paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas paragrafe 38 bei skyriuje
III.2.1. Atsisakymas nuo skundo (prašymo). Papildomai reikia pažymėti, kad remiantis
šiuo pagrindu byla nutraukiama ir tais atvejais, kai teismas patvirtina taikos sutartį
(pvz., 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1011/2009; 2012
m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1219/2012, taip pat žr. Apibendrinimo skyrių I.1.2. Įstatymo ir teisės analogija paragrafą 25).
64. Jeigu mirus asmeniui, kuris buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis neleidžia
perimti teisių (ABTĮ 101 str. 4 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisių perėmimas
yra negalimas, kai ginčas yra asmeninio pobūdžio, t. y. tiesiogiai susijęs su pareiškėjo asmeniu. Pastebėtina, kad pareiškėjo skundo reikalavimas priteisti turtinę žalą nėra
asmeninio pobūdžio, ir teisių pagal šį reikalavimą perėmimas yra galimas. Tokiu būdu
administracinė byla pagal pareiškėjo skundo reikalavimą priteisti turtinės žalos atlyginimą paprastai sustabdoma, kol paaiškės pareiškėjo teisių perėmėjas (2003 m. gegužės
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-450/2003). Vis dėlto, jeigu apie pareiškėjo
teisių perėmimą negaunama jokių duomenų, byla nutraukiama. Pavyzdžiui, nagrinėjant
administracinę bylą Nr. A502-1035/2007 apeliacine tvarka paaiškėjo, kad 2007 m. liepos
5 d. mirė pareiškėjas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad iš Lentvario miesto notaro biuro
2007 m. spalio 19 d. rašto matyti, kad iki šios datos po pareiškėjo mirties paveldėjimo
byla užvesta nebuvo. Dėl šių aplinkybių nuspręsta, jog yra pagrindas konstatuoti, kad
procesinių teisių perėmimas pagal ABTĮ 55 straipsnį yra negalimas. Tai, teisėjų kolegijos
vertinimu, sudarė pagrindą bylą nutraukti (ABTĮ 101 str. 4 p.) (2007 m. lapkričio 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1035/2007).
65. Jeigu likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis
neleidžia perimti teisių (ABTĮ 101 str. 5 d.). Reikia pažymėti, kad šiuo pagrindu teismas
bylą nutraukia tik nustatęs, kad remiantis Valstybės įmonės Registrų centras duomenimis tam tikra bendrovė yra išregistruota, t. y. kad įmonės likvidavimo procedūra yra
baigta (2009 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1203/2009; 2009
m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-311/2009).
66. Jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį
prašymą (ABTĮ 101 str. 6 d.). Teismas, nustatęs, kad skundas paduotas praleidus terminą, administracinę bylą nutraukia. Teismų praktikoje formuojama taisyklė, kad teismas
bylos nagrinėjimo metu nustatęs, jog skundas paduotas praleidus įstatymo nustatytus
terminus ir tai yra pagrindas bylą nutraukti, turėtų padėti pareiškėjui įgyvendinti jo
procesines teises (Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str.) ir išaiškinti pareiškėjui
jo teisę reikšti prašymą dėl termino atnaujinimo skundui paduoti. Nutraukus administracinę bylą ir nepasiūlius pareiškėjui prašyti atnaujinti skundo padavimo terminą,
suinteresuotiems asmenims nepagrįstai apribojama teisė ginti galbūt pažeistas teises
(pvz., 2009 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-75/2009). Plačiau
apie skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui terminus žr. Apibendrinimo skyrių II.10. Skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui terminai.
66. Jeigu pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos
nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti (ABTĮ 101 str.
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7 d.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo klausimu yra apžvelgta
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinime („Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis“ Nr. 19, 2010 m., 452–535 p. ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 540 – 611 p.).
IV.6.2. Skundo (prašymo) palikimas nenagrinėtu
(ABTĮ 103 str., 104 str.)

67. Teismas, nustatęs Administracinių bylų teisenos įstatymo ABTĮ 103 straipsnyje
numatytas aplinkybes, kurios kliudo ginčą nagrinėti iš esmės, priima nutartį, kuria palieka skundą nenagrinėtą (ABTĮ 104 str. 1 d.). Skundo palikimo nenagrinėtu pasekmės
apibrėžiamos Administracinių bylų teisenos įstatymo 104 straipsnio 2 dalyje. Teismui
priėmus nutartį palikti skundą nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo, pašalinęs aplinkybes,
kliudančias nagrinėti bylą, turi teisę vėl kreiptis į teismą su skundu (prašymu) bendra
tvarka. Įstatymų leidėjas numato baigtinį sąrašą pagrindų, kuriems esant skundas paliekamas nenagrinėtu. Teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą šiais atvejais:
68. Jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms
nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka (ABTĮ 103 str. 1 p.). Asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos tik
tada, kai laikosi tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo
ne per teismą tvarkos. Jei šios tvarkos nesilaikoma, bet ja dar galima pasinaudoti, teismas skundą palieka nenagrinėtą. Plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias
teisės normas, apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.
19, 2010 m., 452 – 535 p. ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.
20, 2010 m., 540 – 611 p.).
69. Remiantis ABTĮ 103 straipsnio 2 punktu, teismas palieka skundą (prašymą)
nenagrinėtą, jei nustato, kad skundą (prašymą) padavė neveiksnus asmuo.
70. Jeigu skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti
bylą asmuo (ABTĮ 103 str. 3 p.). ABTĮ 23 straipsnio 3 dalis numato, kad skundą (prašymą) pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi
būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.
Jei šios tvarkos nesilaikoma ir skundo priėmimo stadijoje teismas nustato, jog skundą
(prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, jis atsisako
priimti tokį skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p.), o jei minėtos aplinkybės išaiškėja tada, kai
byla jau iškelta – skundą palieka nenagrinėtą (ABTĮ 103 str. 3 p.) (2012 m. vasario 14 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-166/2012). Šiuo klausimu išsamiau pasisakyta
Apibendrinimo poskyryje II.8. Tinkamas atstovavimas administraciniame teisme.
71. Jeigu teisme nagrinėjamas administracinis ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties administracinio ginčo (ABTĮ 103 str. 4 p.). Skundas paliekamas nenagrinėtu išsiaiškinus, jog yra nagrinėjamas administracinis ginčas pagal tapatų (identišką) pareiškėjo
skundą. Tapačiais skundai gali būti pripažinti, tik kai yra tapatūs visi trys elementai
– šalys, skundo dalykas ir faktinis skundo pagrindas (pvz., 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-110/2012). Šiuo aspektu plačiau žr. Apibendrinimo
798

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

poskyrį II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje
dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas.
72. Jeigu į posėdį neatvyko pareiškėjas, o teismas nelaiko esant galima išspręsti bylą
pagal esančią byloje medžiagą, kai apie tai pareiškėjui buvo pranešta (ABTĮ 103 str. 5
p.). Šio pagrindo taikymas siejamas su situacijomis, kai byla, ją nagrinėjančio teismo
manymu, visapusiškai ir objektyviai negalės būti išnagrinėta nesant paties bylą pradėjusio asmens – pareiškėjo. Pavyzdžiui, byloje reikšminga įrodinėjimo priemonė gali būti
pareiškėjo paaiškinimai. Nors įstatymas numato administracinio teismo teisę įpareigoti
pareiškėją pateikti papildomų paaiškinimų raštu dėl keliamų reikalavimų (ABTĮ 68 str.
1 d. 2 p.), pareiškėjui teismo posėdyje nedalyvaujant, teisėjai ir kitos šalys negalėtų jam
užduoti klausimų (ABTĮ 82 str. 6 d.), išklausyti žodinių paaiškinimų, kurie padėtų aiškiau suprasti reikalavimų apimtį, aplinkybes, kurioms patvirtinti galėtų būti pateikta
papildomų įrodymų, ir pan. Be to, ABTĮ nenumato, kad atstovo pagal pavedimą paaiškinimai prilygtų proceso šalies paaiškinimui (57 str.) (2012 m. balandžio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS552-313/2012). Atsižvelgus į tai, įstatymas numato skundo
palikimo nenagrinėtu galimybę kai pareiškėjas yra pasyvus. Skundas paliekamas nenagrinėtu, jeigu nustatomos šios būtinos prielaidos: pirma, teismas rašytine nutartimi turi
konstatuoti, kad byla negali būti išspręsta pagal joje esančią medžiagą; antra, pareiškėjui
turi būti tinkamai pranešta apie tai, jog byla negali būti išspręsta vien pagal joje esančią
medžiagą, todėl pareiškėjo dalyvavimas yra būtinas; trečia, šaukiamas pareiškėjas neatvyksta į teismo posėdį (su sąlyga, kad teismo šaukimas pareiškėjui įstatymo nustatyta
tvarka yra įteiktas) (2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146246/2012).
Vis dėlto Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog iš ABTĮ nuostatų matyti, kad tam tikrais atvejais proceso šalies dalyvavimas administracinės bylos procese savaime nėra būtina sąlyga administracinei bylai
iš esmės išspręsti (teismo sprendimui priimti). Proceso šalis savo interesus teisme gali
ginti per atstovus, pati tiesiogiai nedalyvaudama (ABTĮ 49 str.). Šalies ir atstovo neatvykimas nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.). Į posėdį
neatvykus nei proceso šalims, nei jų atstovams, byla gali būti nagrinėjama rašytinio
proceso tvarka (ABTĮ 79 str. 5 d.). Atsižvelgęs į tai, priimdamas procesinį sprendimą
palikti pareiškėjo skundą nenagrinėtu, teismas turi pagrįsti išvadą, kad nėra galimybės
išnagrinėti bylos pagal esančią byloje medžiagą. ABTĮ 103 straipsnio 5 punkte įtvirtinta
nuostata, leidžiančia palikti skundą nenagrinėtu, turėtų būti naudojamasi kaip ultima
ratio, kai atsižvelgiant į faktinių bylos aplinkybių visumą, procesinės teismo galimybės
skundą išnagrinėti – išnaudotos. Teismas, administraciniame procese būdamas aktyvus
ir nustatęs, kad siekiant visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą trūksta tam tikrų
dokumentų, juos gali išreikalauti ex officio (ABTĮ 57 str. 4 d.). Teismas taip pat gali imtis
kitų procesinių veiksmų, pvz. pasinaudoti ABTĮ 80 straipsnyje įtvirtinta bylos atidėjimo
galimybe, kai į bylos nagrinėjimą neatvyksta proceso šalis ir nusprendžiama, kad be jos
negalima nagrinėti bylos (2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602248/2012).
Šiame kontekste pastebėtina, kad administracinių teismų praktikoje laikomasi
nuostatos, kad ABTĮ 103 straipsnio 5 punkte numatytas bylos palikimo nenagrinėta pagrindas bylose dėl užsieniečių teisinės padėties taikomas ribota apimtimi. Lietuvos vy799

III. Informacinė dalis

riausiasis administracinis teismas savo praktikoje akcentuoja, jog tais atvejais, kai byloje
pareiškėjas kelia ginčą dėl atsakovo atsisakymo suteikti prieglobstį teisėtumo, atsižvelgus į pareiškėjo keliamo ginčo pobūdį, galimybė šioje byloje palikti skundą nenagrinėtu
ABTĮ 103 straipsnio 5 punkto pagrindu gali būti ribojama kilusio ginčo specifika bei
asmens, kurio dalyvavimas teismo posėdyje yra pripažintas būtinu, ypatingo statuso.
Prieglobsčio prašytojas Lietuvos Respublikoje dažnai neturi nuolatinės gyvenamosios
vietos, ne visada moka valstybinę kalbą, paprastai yra nesusipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais. Į visas šias aplinkybes, objektyviai ribojančias pareiškėjo galimybes
efektyviai ginti savo pažeistas teises, turi būti atsižvelgta, sprendžiant skundo palikimo
nenagrinėtu klausimą (pvz., 2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS602-248/2012; 2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-132/2012;
2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-196/2012). Kita vertus, iš
teismų praktikos matyti, kad užsieniečio nedalyvavimas nėra kliūtis skundą nagrinėti iš
esmės, jei administracinės procedūros metu buvo užtikrintos visos būtinos procedūros.
Užsieniečių teisinės padėties įstatyme nustatytas reglamentavimas susijęs su procedūrų,
užtikrinančių prieglobsčio prašytojo dalyvavimą šiose procedūrose, įtvirtina būtinumą
dalyvauti prieglobsčio prašytojui šiame procese. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas
įtvirtina prieglobsčio prašytojo apklausos institutą, nustato procedūros sustabdymo ar
atnaujinimo galimybę, nustato prieglobsčio prašytojo prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo nutraukimą, pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje
panaikinimą. Minėtų procedūrų taikymas yra susijęs, be kita ko, su užsieniečio buvimu
Lietuvos Respublikoje, jo buvimu Užsieniečių registracijos centre bei dalyvavimu nagrinėjant jo prašymą (Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 82, 84, 85, 90 straipsniai).
Taigi įstatymas nustato visas būtinas procedūras, kurių pagalba turėtų būti užtikrintas
prieglobsčio prašytojo dalyvavimas nagrinėjant klausimą dėl pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos suteikimo Migracijos departamente. Nei ABTĮ, nei Užsieniečių teisinės
padėties įstatymas nenustato prieglobsčio prašytojo būtino dalyvavimo nagrinėjant jo
bylą teisme, todėl toks dalyvavimas turėtų būti pripažįstamas būtinu tik konstatavus
konkrečias išskirtines aplinkybes. Todėl nustačius, kad nagrinėjant prieglobsčio prašytojo prašymą buvo užtikrintos visos būtinos procedūros, buvo atlikta apklausa, procesiniuose dokumentuose nurodytos visos faktinės aplinkybės, teismas privalo išnagrinėti
bylą iš esmės (2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-248/2012).

V. Teismo procesiniai dokumentai
V.1.Teismo sprendimas
Pagrindinė teismo pareiga ir tikslas – išspręsti šalių ginčą iš esmės. Teismai tai daro
priimdami teismo sprendimą, taip įvykdydami teisingumą. Taigi teismo sprendimas yra
tas procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės ir atsakoma į pareiškėjo
keliamus materialinius teisinius reikalavimus, tuo tarpu kiti procesinio pobūdžio klausimai teismo išsprendžiami nutartimis. Teismo sprendimas – pagrindinis teismo procesinis dokumentas ir baigiamasis teismo aktas konkrečioje byloje, todėl jo forma ir turinys,
priėmimo, paskelbimo ir išsiuntimo tvarka griežtai reglamentuota ABTĮ.
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V.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai
(ABTĮ 86, 87 str.)

1. Paprastai pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjamas baigiamas teismo
sprendimu, o nutartimi tik ABTĮ nurodytais atvejais (byla nutraukiama, skundas paliekamas nenagrinėtu), tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, paprastai priima nutartį, ir tik ABTĮ 140 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu atveju (kai panaikinamas pirmosios instancijos teismo sprendimas ir priimamas naujas sprendimas)
priima sprendimą. Teismo sprendimo procesinės formos laikymasis yra svarbus, nes su
ja (forma) ABTĮ sieja apeliacinio apskundimo formą (apeliacinis ar atskirasis skundas),
apeliacinio skundo terminą ir kitus apeliacinio proceso ypatumus (pavyzdžiui, rašytinį
ar žodinį procesą). Jeigu dalis reikalavimų iš esmės spręstini sprendimu, o kita bylos
dalis dėl materialinių teisinių reikalavimų galėtų būti baigta nutartimi (bylos nutraukimas, skundo palikimas nenagrinėtu), teismas visus šiuos klausimus turi spręsti vienu
procesiniu dokumentu – sprendimu (2007 m. rugsėjo 6 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A1-835/2007).
2. ABTĮ 86 straipsnio 1–3 dalys įtvirtina, jog teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas; priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo
posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės,
yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje
ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas; teismo sprendime turi būti atsakyta į visus
pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus. Tai yra esminiai teismo sprendimui
keliami reikalavimai. Taigi teismo tikslas nagrinėjant bylą – teisėtas ir pagrįstas procesinis sprendimas, todėl teismas privalo išnaudoti visas įstatymų jam suteiktas pareigas ir
teises, kad šis tikslas būtų pasiektas (2008 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-320/2008).
3. Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas – tarpusavyje susiję, todėl vieno nesilaikymas lemia ir kito pažeidimą. Teisėtas yra tik tas sprendimas, kuris priimtas nepažeidžiant galiojančių materialinės teisės normų ir proceso įstatymų reikalavimų. Teismo
sprendimas yra pagrįstas, kai jis paremtas ne tik faktine bylos medžiaga, bet ir atitinkamomis teisės normomis. Teismo sprendimas negali būti grįstas prielaidomis (2012 m.
vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-184/2012).
4. Reikalavimas teismo sprendime atsakyti į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus reiškia, jog sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti formuluojamos
išvados dėl kiekvieno pareikšto pagrindinio reikalavimo. Byloje pareikštų, bet neišspręstų pagrindinių reikalavimų neturi likti, o tokios aplinkybės nustatymas sudaro pagrindą
papildomo sprendimo priėmimui (ABTĮ 95 str. 1 d. 1 p.), o jei toks trūkumas nebuvo ar negalėjo būti pašalintas papildomu sprendimu, tai lemia teismo sprendimo panaikinimą ir bylos perdavimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ
141 str. 1 d. 3 p.). Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, jog šis
įstatyminis reikalavimas (atsakyti į visus pareikštus pagrindinius reikalavimus) visgi
nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvių rašytinį ar teismo
posėdyje žodžiu pateiktą argumentą (2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-115/2012). Be to, dėl būtinumo atsakyti į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pra801
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šymas kreiptis į Konstitucinį Teismą nelaikytinas administracinio skundo reikalavimu
ABTĮ taikymo prasme, todėl tokiam prašymui išspręsti netaikytinos ABTĮ 86 straipsnio
3 dalies nuostatos. Tokią savo išvadą Vyriausiasis administracinis teismas pagrindė tuo,
jog proceso dalyvio prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą yra tik vada įvertinti, ar yra
pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą ištirti taikytino teisės akto atitikimą Konstitucijai, pateikto prašymo argumentai nesaisto teismo ir jis savarankiškai vertina prašymo
pagrįstumą. Klausimas dėl teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecija ir pagrindu teismui kreiptis į Konstitucinį Teismą su atitinkamu
paklausimu gali būti tik paties bylą nagrinėjančio teismo pagrįstas manymas (pagrįstos
abejonės) dėl taikytino teisės akto atitikimo Konstitucijai (2011 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63–3204/2011).
5. Bylos administraciniuose teismuose nagrinėjamos pagal skundus (prašymus),
kuriuos pateikia pareiškėjas, tad jis ir nustato nagrinėjimo dalyką ir pagrindą, kurį tik
jis pats ir gali tikslinti bei keisti (ABTĮ 52 str.). Nustatydamas tokią pareiškėjo išimtinę teisę, įstatymas tuo nustato dar vieną reikalavimą teismo sprendimui – draudimą peržengti reikalavimų ribas. Teismas negali keisti pareiškėjo reikalavimo, taip pat
ir nuspręsti nagrinėti naują, pareiškėjo nepareikštą, reikalavimą. (2012 m. sausio 26 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-152/2012). Tačiau pažymėtina, jog draudimas
peržengti reikalavimų ribas nereiškia, kad teismas, atsižvelgdama į pareikštą reikalavimą, negali tenkinti reikalavimo iš dalies ar išdėstyti patenkinto reikalavimo turinį ne
taip, kaip pažodžiui nurodo pareiškėjas, ar niekada negali taikyti kito pareiškėjo teisių gynybos būdo nei prašomas. Pavyzdžiui, byloje, kurioje pareiškėjas prašė pirmosios instancijos teismo panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo dalį,
kuria UAB „Dominika“ alaus barui nustatytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas
nuo 8 val. iki 22 val., ką pirmosios instancijos teismas ir padarė, pagal paduotą atsakovo apeliacinį skundą Vyriausiasis administracinis teismas pirmosios instancijos teismo
sprendimą pakeitė ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo dalį, kuria UAB
„Dominika“ alaus barui nustatytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 8 val. iki
22 val., pakeitė pratęsdamas prekybos alkoholiniais gėrimais laiką iki 24 val., t. y. atliko
tai, ko iš esmės pareiškėjas ir siekė ginčydamas minimą sprendimo dalį (2011 m. rugsėjo
15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2814/2011). Šiuo aspektu taip pat paminėtina byla Nr. A444-619/2008, kurioje pareiškėjas kėlė reikalavimą dėl neturtinės žalos
atlyginimo, o Vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs specifines bylos aplinkybes,
konstatavo, jog byloje yra pagrindas nepriteisti pareiškėjui neturtinės žalos atlyginimo
pinigais ir apsiriboti jo teisės į teisės aktuose nustatytas kardomojo kalinimo sąlygas
pažeidimo pripažinimu, kaip pakankama satisfakcija už jo teisių pažeidimą. Teismas
nurodė, kad neturtinės žalos atlyginimas nėra vienintelis pažeistų teisių gynimo būdas.
Teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam
tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Teismas
pažymėjo, jog nors nagrinėjamoje byloje pareiškėjas nereiškė savarankiško reikalavimo
dėl jo teisių pažeidimo pripažinimo, reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo yra
neatsiejamas nuo asmens teisių pažeidimo nustatymo (pripažinimo), nes tik nustatęs
(pripažinęs) asmens teisių pažeidimą, teismas gali tenkinti reikalavimą dėl neturtinės
žalos atlyginimo. Dėl šios priežasties negalima laikyti, kad teismas, nuspręsdamas teismo sprendimu pripažinti pareiškėjo teisių pažeidimą, tačiau atmesti reikalavimą dėl
neturtinės žalos atlyginimo, išėjo už pareikšto reikalavimo ribų (2008 m. balandžio 16 d.
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sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008).
6. Teismo sprendimu taip pat negalima spręsti į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir
pareigų klausimo, o tokia pažaida lemia absoliutų teismo sprendimo panaikinimo pagrindą (ABTĮ 142 str. 2 d. 2 p.). Teismas taip pat negali priimti ir sąlyginių sprendimų,
t. y. tokių, kurių įvykdymas priklausys nuo tam tikrų sąlygų atsiradimo ar neatsiradimo
(2008 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63–1757/2008).
7. Teismo sprendimas visada išdėstomas raštu ir teisėjų pasirašomas (ABTĮ 85 str.
1 d., 3 d., 139 str. 3 d.). Toks yra pagrindinis išorinės sprendimo formos reikalavimas.
Vidiniai formos reikalavimai, t. y. turinys, įtvirtintas ABTĮ 87 straipsnyje, iš kurio matyti
aiški ir nuosekli tokio procesinio dokumento struktūra – dalys: įžanginė, aprašomoji,
motyvuojamoji, rezoliucinė. Visos paminėtos sprendimo dalys turi būti tarpusavyje suderintos ir sudaryti vieną visumą. Konstitucinis Teismas, pabrėždamas šio reikalavimo
svarbą, yra išaiškinęs, jog baigiamojo teisės akto vientisumo reikalavimas išreiškia tokią
šio akto savybę, be kurios tas aktas būtų ne tokio teisingumo, kurį numato Konstitucija,
įvykdymo aktas. Šis reikalavimas reiškia ir tai, kad tokio akto rezoliucinę dalį visuomet,
be jokių išimčių, privalu grįsti aplinkybėmis ir argumentais, expressis verbis išdėstytais
aprašomojoje ir (arba) motyvuojamoje dalyse (jeigu pagal įstatymus turi būti atskira
aprašomoji arba motyvuojamoji dalis) (2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas).
Vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra pabrėžęs baigiamojo teismo akto vientisumo reikalavimą, dėl kurio nepaisymo naikino pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir priėmė naują. Pavyzdžiui, byloje pareiškėja L. S. ginčijo Klaipėdos
apskrities viršininko administracijos įsakymus, kuriais nuspręsta jai priklausančią 0,025
ha dydžio ginčo žemę VĮ Registrų centre įregistruoti Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos vardu. Įsakymų faktiniu pagrindu buvo įsiteisėjusi Klaipėdos apygardos
teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartis, kuria dėl ginčo žemės sklypo buvo panaikinti visi
viešojo administravimo bei civiliniai aktai, kurių pagrindu ginčo žemė iš valstybinės
tapo privati bei buvo perleista pareiškėjai. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas
pareiškėjos skundą nurodė, kad pareiškėja neturi teisės šioje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius, kurių pagrindu priimti atsakovo įsakymai, nes įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose nustatyti faktai turi prejudicinę galią, o atsakovas,
priimdamas ginčijamus įsakymus, pašalino A. S. teisių pažeidimus, nurodytus anksčiau
priimtuose įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose. Vyriausiasis administracinis teismas,
naikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą nurodė, jog teismo sprendimas
ar nutartis, kuria išsprendžiama byla, yra vientisas teisės taikymo aktas, todėl teisiškai
yra reikšmingos ir privalomos vykdyti visos Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties dalys, taip pat ir šios teismo nutarties motyvuojamoje dalyje teismo
padaryta išvada apie restitucijos negalimumą bei ginčo žemės išreikalavimo iš L. S. ir
žemės perdavimo valstybės nuosavybėn natūra negalimumą, todėl byloje ginčyti atsakovo priimti įsakymai, kuriais nuspręsta ginčo žemę VĮ Registrų centre įregistruoti
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos vardu, prieštarauja įsiteisėjusiam teismo
sprendimui ir turi būti panaikinti ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (2011
m. balandžio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-905/2011.).
8. ABTĮ 87 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog aprašomojoje sprendimo dalyje nurodoma: 1) pareiškėjo reikalavimai; 2) atsakovo atsikirtimai; 3) kitų proceso dalyvių
paaiškinimai. Aiškindamasis, kiek plačiai ir detaliai reikia teismo sprendime tokius duomenis fiksuoti, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog įstatymų leidėjas
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nekelia teismui pareigos teismo sprendime išdėstyti visus teismui pateiktų reikalavimų
argumentus. Teismo sprendimo aprašomoji dalis turėtų būti tokia, kuri leistų suprasti,
ko siekia pareiškėjas kreipdamasis į teismą, kokiais pagrindais remiantis atsakovas nesutinka su pateiktais reikalavimais, bet nebūtinai turi būti pakartota pažodžiui visa tai,
kas buvo pateikta teismui raštu. Priešingu atveju teismo sprendimas atitinkamais atvejais galėtų pasidaryti nepakankamai aiškus, nebūtų kristalizuota ginčo esmė, procesinis
dokumentas taptų sunkiai skaitomu ir suvokiamu, todėl teismas, priimdamas sprendimą ir jį išdėstydamas raštu, turėtų būti konkretus, tikslus, aiškus, ir nebūtina pakartoti
pažodžiui tai, kas buvo pateikta administracinės bylos proceso dalyvių (2008 m. liepos
3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556- 819/2008).
9. Nors svarbios visos sprendimo dalys, griežčiausios teisinės pasekmės kyla dėl
trūkumų motyvuojamoje dalyje, kurioje turi būti: teismo nustatytos bylos aplinkybės;
įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados; argumentai, dėl kurių teismas atmeta
kuriuos nors įrodymus; įstatymai, kuriais teismas vadovavosi, nuorodos į konkrečias
normas, kurios buvo taikomos (ABTĮ 87 str. 4 d.). Teismo sprendimo, nutarties buvimas
be motyvų – yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (ABTĮ 142 str. 2 d. 5 p.),
o esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui – pagrindas atnaujinti procesą (ABTĮ 153 str. 2
d. 8 p.). Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra akcentavęs, jog sprendimu, kuriame teismas visiškai nepasisako dėl esminių skundo argumentų, yra pažeidžiama teismo pareiga motyvuoti teismo sprendimus. Nemotyvuotas teismo sprendimas pažeidžia
tiek privačių šalių teisėtą lūkestį dėl efektyvios jų teisės į teisminę gynybą realizacijos,
tinkamo jų ginčo išsprendimo, tiek viešąjį interesą, nes šiuo atveju pažeidžiami pagrindiniai proceso principai (2007 m. birželio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6568/2007, 2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-105/2012).
Plačiau apie teismo sprendimo buvimą be motyvų žr. Apibendrinimo skyrių VIII.6.8.
Jeigu sprendimas ar nutartis yra be motyvų.
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra išaiškinęs, kad konstituciniai
imperatyvai, kad teisingumą vykdo tik teismai, kad teisė negali būti nevieša, taip pat
iš Konstitucijos kylantis reikalavimas teisingai išnagrinėti bylą suponuoja ir tai, kad
kiekvienas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas) turi būti grindžiamas
teisiniais argumentais (motyvais). Argumentavimas turi būti racionalus – teismo nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) turi būti tiek argumentų, kad jų pakaktų
šiam nuosprendžiui (kitam baigiamajam teismo aktui) pagrįsti. Iš konstitucinio teisinės
valstybės principo kylantis teisinio aiškumo reikalavimas inter alia reiškia, kad teismo
nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) negali būti ir nutylėtų argumentų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo nuosprendžio (kito baigiamojo teismo
akto) priėmimui. Teismo nuosprendžiai (kiti baigiamieji teismo aktai) turi būti aiškūs
byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims. Jeigu šio reikalavimo nepaisoma, tai nėra
teisingumo vykdymas, kurį įtvirtina Konstitucija (2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo 28
d. nutarimai). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas yra panaikinęs pirmosios
instancijos teismo sprendimą dėl jo nemotyvavimo, kai teismas rėmėsi tik atsakovo atsiliepimo argumentais, to nemotyvuodamas bei visiškai nepasisakydamas dėl pareiškėjo skunde išdėstytų argumentų (2010 m. vasario 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-377/2010), taip pat kai sprendime nebuvo pateiktas atsakovo veiksmų vertinimas ir kitų byloje surinktų įrodymų analizė, neapibendrinti įrodymai, nepadarytos
atitinkamos išvados dėl byloje nustatytų teisiškai reikšmingų aplinkybių (2012 m. kovo
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16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1182/2012). Kita vertus, kai pareiškėjo
argumentai, kuriais jis grindžia savo skundą yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neturintys
lemiamos reikšmės šiai bylai, teismas iš principo neturi pareigos į juos išsamiai atsakyti
(2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011).
10. Teismų praktika patvirtina, jog vien dėl netinkamos motyvacijos iš esmės teisingas teismo sprendimas nebūtinai naikinamas – tiesiog gali būti pakeičiami sprendimo
motyvai. Pavyzdžiui, pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo UAB „Europopierius“ skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. lapkričio 24
d. sprendimo Nr. VR-17.5-74 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, kuriuo buvo nustatyti
pareiškėjo neteisėti veiksmai, susiję su popieriaus ir kartono pakuočių atliekų eksportavimu į Baltarusiją, dėl ko panaikintos pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar)
pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą). Teismas, tenkindamas skundą, nurodė, kad
nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjas pažeidė Atliekų vežimo tvarkos aprašo 23.1 punktą,
nes jis nėra jam taikomas, be to, byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas kaip nors būtų
pakenkęs Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo tikslui. Priešingai, išvežtų perdirbimui
skirtų atliekų faktas byloje neginčijamas, atliekų buvo išvežta tiek, kiek buvo nurodyta, jokios žalos gamtai nebuvo padaryta, o galimai formalūs pranešimų tvarkos (o ne
vežimo tvarkos) pažeidimai, nesukėlę jokios žalos, negali būti pagrindu naikinti išduotas pažymas už perdirbimui skirtų atliekų eksportą, kai atliekos realiai buvo išvežtos
iš Lietuvos Respublikos. Vyriausiasis administracinis teismas, išanalizavęs skundžiamus
atsakovo veiksmus, konstatavo, kad įstatymo lygmens teisės aktai, reglamentuojantys
mokestinius teisinius santykius, nesuteikia regiono aplinkos apsaugos departamentams
teisės priimti tokio pobūdžio patvarkymų dėl dokumentų, reikšmingų sprendžiant dėl
apmokestinimo tvarkos išimties taikymo tretiesiems asmenims, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimą kaip iš esmės teisingą palieka nepakeistą, tačiau sprendimo motyvus pakeitė (2012 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-142/2012).
11. ABTĮ 85 straipsnio 4 dalis numato, jog kai atsakovas pareiškėjo reikalavimus pripažįsta visiškai, teismas sprendime gali surašyti sutrumpintus motyvus nurodydamas:
teismo nustatytas aplinkybes, įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, įstatymus,
kuriais teismas vadovavosi. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad ši nuostata aiškintina atsižvelgiant į tai, kad pagal Konstituciją baigiamajame akte visgi turi būti tiek argumentų,
kad jų pakaktų šiam baigiamajam teismo aktui pagrįsti (Konstitucinio Teismo 2006 m.
rugsėjo 21 d. nutarimas). Kaip jau buvo minėta, teismų praktikoje laikomasi pozicijos,
jog esminiai reikalavimai, keliami teismo sprendimui, yra jo teisėtumas bei pagrįstumas,
todėl teismas, priimdamas sprendimą, nėra ribojamas motyvų kiekybe (2012 m. sausio
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-30/2012, 2012 m. sausio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-92/2012).
12. Pagal ABTĮ 87 straipsnio 5 dalį rezoliucinėje sprendimo dalyje nurodoma: 1)
teismo išvada prašymą patenkinti visiškai ar iš dalies, kartu išdėstant patenkinto reikalavimo turinį, arba prašymą atmesti; 2) teismo išlaidų paskirstymas; 3) sprendimo
apskundimo terminas ir tvarka. Teismas turi priimti sprendimą dėl visų pareikštų reikalavimų, įrašydamas rezoliucinėje dalyje savo išvadas dėl kiekvieno iš jų atskirai. Be
to, teismo sprendimas vykdomas pagal teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje išdėstytą teismo nurodymą, todėl teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje privalu išdėstyti
patenkinto reikalavimo turinį, ir tai turi būti padaryta itin aiškiai ir nedviprasmiškai.
Teismo nurodymas, išdėstytas teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, neturi sudaryti
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byloje dalyvaujantiems asmenims galimybės skirtingai aiškinti teismo sprendimo turinį,
kelti abejones, kaip konkrečiai ir kokia apimtimi jis turėtų būti vykdomas. Be to, teismo
išspręstoje administracinėje byloje neturi likti neatsakytų klausimų, palikta neaiškumų,
darančių išnagrinėtą bylą iki galo neišspręstą arba esančių naujo teisinio ginčo tarp šalių šaltiniu ir todėl reikalaujančių papildomo teisminio įsikišimo. Taigi teismas privalo
išspęsti tarp proceso šalių kilusį ginčą iš esmės. Tai lemia, kad, pavyzdžiui, priteisiant
darbo užmokestį už atitinkamą laikotarpį, jo suma turėtų būti pakankamai aiškiai apibrėžta (2008 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438 - 624/2008). Analogiškos išvados padarytos ir byloje, kurioje Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
prašė Vilniaus apygardos administracinį teismo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės
administraciją įgyvendinti 2007 m. rugsėjo 20 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.
2S-19 nustatytą įpareigojimą: nutraukti 2005 m. rugpjūčio 19 d. patalpų nuomos sutartį
Nr. 14-90, sudarytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Rubicon eventus“, arba jos nuostatas pakeisti taip, kad neprieštarautų Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas
prašymą tenkino, tačiau Vyriausiasis administracinis teismas, panaikindamas pirmosios
instancijos teismo sprendimą ir atmesdamas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymą, konstatavo, kad priimtu teismo sprendimu klausimas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo pašalinimo nėra išsprendžiamas iš esmės,
sprendimas sukuria realias prielaidas tolimesniems ginčams dėl to paties dalyko, jokios
teisiškai reikšmingos teisinės pasekmės dėl neįvykdyto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimo nėra pritaikomos. Tokio teismo sprendimo sukurtas teisinis
rezultatas nėra aiškus, sunkiai arba iš viso neįvykdomas bei sukuria teisinio neapibrėžtumo situaciją, kas nėra suderinama su teisingumo vykdymo funkcijų paskirtimi. Konkurencijos tarybos pasirinktas teisinės gynybos būdas ir reikalavimas yra abstraktus bei
juridiškai neefektyvus, neatitinka bendrųjų teisinės gynybos priemonėms, kurias gali
taikyti teismas, keliamų reikalavimų (2011 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A502-2301/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22,
2011 m., 242 – 261 p.).
V.1.2. Teismo sprendimo rūšys
(ABTĮ 88 str.)

13. Kokios gali būti pirmosios instancijos teismo išvados, t. y. teismo sprendimo
rūšys, įtvirtinta ABTĮ 88 straipsnyje, kuriame numatyta, kad išnagrinėjęs bylą, administracinis teismas priima vieną iš šių sprendimų:
1) atmesti skundą (prašymą) kaip nepagrįstą;
2) patenkinti skundą (prašymą) ir panaikinti skundžiamą aktą (ar jo dalį) arba įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti
kitokį teismo patvarkymą;
3) patenkinti skundą (prašymą) ir įpareigoti savivaldybių administravimo subjektą
atitinkamai įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą;
4) patenkinti skundą ir išspręsti ginčą kitu įstatymų numatytu būdu;
5) patenkinti skundą (prašymą) ir priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo
administravimo subjektų neteisėtų veiksmų (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis).
Asmenys, kreipdamiesi į teismą ir formuluodami reikalavimus, be kita ko, turi įver806
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tinti ir tai, kokius sprendimus gali priimti teismas, atsižvelgti į teisminio proceso ypatumus, suinteresuotų asmenų lūkesčius, jų teisėtus interesus, procesines teises ir garantijas.
Savo ruožtu teismas turi priimti tokį sprendimą, kurį galima realiai įvykdyti, be to, teismo išspręstoje administracinėje byloje neturi likti neatsakytų klausimų, palikta neaiškumų, darančių išnagrinėtą bylą iki galo neišspręstą arba esančių naujo teisinio ginčo
tarp šalių šaltiniu ir todėl reikalaujančių papildomo teisminio įsikišimo (2011 m. liepos
25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011). Štai byloje, kurioje Vilniaus apygardos administracinis teismas iš dalies tenkino Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo dėl atitinkamos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo panaikinimo,
t. y. tik įpareigojo atsakovą pradėti skundžiamu įsakymu patvirtintos teritorijos detaliojo plano keitimo procedūrą, siekiant patikslinti detaliuoju planu patvirtintas žemės
sklypo ribas tokiu būdu, kad valstybinės reikšmės miško plotas nepatektų į detaliuoju
planu suplanuotą teritoriją, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vien
dėl tokio įpareigojimo neteisėtas detalusis planas netampa negaliojančiu, t. y. iki tol, kol
savivaldybė atliks jo keitimo procedūras, jis galios ir juo remiantis, galėtų būti priimti
kiti administraciniai aktai ar sprendimai, tiesiogiai susiję su šioje byloje ginamu objektu,
t. y. valstybinės reikšmės mišku. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad tokia situacija, kai teismas,
konstatavęs akto neteisėtumą, palieka jį galioti, yra negalima, todėl nepritaria pirmosios
instancijos teismo sprendimui ne visiškai patenkinti pareiškėjo pareiškimą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitė panaikindamas Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymą (2011 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A525-2827/2011).
14. Pasisakydamas dėl ABTĮ 88 straipsnyje įtvirtinto sprendimų sąrašo Vyriausiasis
administracinis teismas yra pažymėjęs, jog individualaus administracinio akto ginčijimo
atveju numatyta galimybė atmesti skundą kaip nepagrįstą arba jį tenkinti ir skundžiamą
aktą ar jo dalį panaikinti, tačiau procesinio pobūdžio normos, įtvirtintos Konkurencijos
įstatymo 39 straipsnyje, teismo priimamų sprendimų sąrašą išplečia, numatydamos, kad
Konkurencijos tarybos nutarimas arba atskiros jo dalys gali būti panaikintos, o byla grąžinta Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti. Vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismo teisė pavesti institucijai pakartotinai
atlikti tyrimą iš esmės yra išimtinio pobūdžio. Ši teisė pripažintina tik tais atvejais, kai
egzistuoja objektyvi būtinybė naujai atlikti tam tikrus viešojo administravimo subjekto
kompetencijai priskirtus veiksmus, kuriais turėtų būti pašalintos teisiškai reikšmingos
aplinkybės, kliudančios priimti pagrįstą sprendimą dėl kilusio ginčo. Administracinis
teismas, turėdamas pareigą būti aktyvus, paprastai neturėtų įpareigoti atitinkamą instituciją iš naujo atlikti tyrimą ar išnagrinėti skundą, kai byla administraciniame teisme
gali būti teisingai ir iš esmės išnagrinėta tiesiog kruopščiai ir visapusiškai įvertinant
byloje surinktus įrodymus arba be neproporcingų ir neadekvačių situacijai procesinių
priemonių (įvertinant ir poreikį bylas nagrinėti operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti
išklausytu) surinkus tam tikrus papildomus duomenis ar įrodymus (2011 m. rugpjūčio
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2448/2011, 2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011). Tačiau
analizuojamu aspektu reikia pažymėti, jog teismas, vykdydamas teisingumą, neatlieka
ir iš esmės negali perimti viešojo administravimo funkcijų bei išspręsti klausimą, kurį
pagal kompetenciją priklauso nagrinėti viešojo administravimo institucijai (pavyzdžiui,
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išduoti leidimą gyventi, apskaičiuoti pensiją ar pan.) (2009 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-603/2009).
15. ABTĮ 88 straipsnio 2 punktas įtvirtina teismo teisę panaikinti skundžiamą aktą
ar jo dalį. Nustatant galimybę, kada gali būti naikinama tik akto dalis, teismų praktika
tam tikros kategorijos bylose yra išskyrusi tam tikrus kriterijus. Pavyzdžiui, Vyriausiasis
administracinis teismas, nagrinėdama ginčą, kilusį iš teritorijų planavimo, yra nurodęs, kad nustačius individualaus administracinio akto negaliojimo pagrindus, išimtinais
atvejais yra galimas detaliojo plano dalies naikinimas, tačiau tik tuomet, kai jo dalį,
kurioje konstatuoti pažeidimai, įmanoma atskirti remiantis teritoriniu ar kitais praktiniais kriterijais (2008 m. liepos 10 d. ir 2008 m. lapkričio 7 d. nutartys administracinėse bylose Nr. A438-1905/2008 ir Nr. A822-1797/2008). Priešingu atveju detalųjį planą
patvirtinę administraciniai sprendimai turi būti naikinami pilna apimtimi. Tokių išvadų
Vyriausiasis administracinis teismas priėjo byloje inter alia konstatavęs, jog pareiškėjo
teises pažeidžiančios santarinės apsaugos zonos negalima panaikinti vien tik pareiškėjo
nuosavybės teise priklausančiame sklype, kadangi toks detaliojo plano sprendinys yra
vientisas ir susijęs su kitais sprendiniais (2011 m. birželio 27 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-2004/2011).
16. Sprendimo rezoliucinėje dalyje nustatoma, kokiu būdu ginama pažeistoji teisė
arba įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 88 str.), o teismo nustatytų bylos aplinkybių,
grindžiamų surinktų ir ištirtų byloje įrodymų visuma, konstatavimas nurodomas sprendimo motyvuojamoje dalyje. Todėl teismo nurodymai, kad pripažįstamas koks nors
faktas (pavyzdžiui, atleidimas iš pareigų neteisėtu), turėtų būti įrašyti ne rezoliucinėje,
o motyvuojamoje sprendimo dalyje (2011 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A662-674/2011).
17. ABTĮ 85 straipsnio 2 dalis numato, jog teisėjas, nesutinkantis su daugumos nuomone, gali išdėstyti raštu savo atskirą nuomonę, kuri viešai neskelbiama, bet pridedama
prie bylos. Nors atskiroji nuomonė nėra teismo sprendimo dalis ir skelbiant sprendimą
neskaitoma, ji reikšminga ne tik byloje dalyvaujantiems asmenims apsispręsti dėl teismo
sprendimo apskundimo, bet ir teisės aiškinimui bei plėtojimui, be to, jos buvimas sukelia ir tam tikras teisines pasekmes. ABTĮ 155 straipsnio 3 dalis numato, jog jeigu byla,
kurioje yra teisėjo pareikšta atskiroji nuomonė, nebuvo nagrinėjama apeliacine tvarka
arba kai atskirąją nuomonę išdėstė apeliacinio teismo teisėjas, tai sprendimui įsiteisėjus
byla su atskirąja teisėjo nuomone perduodama Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui, o jo pirmininkas nusprendžia, ar paduoti teikimą atnaujinti procesą.
V.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
(ABTĮ 85 str., 93 str., 139 str.)

18. Sprendimo priėmimo pirmosios instancijos teisme tvarka išdėstyta ABTĮ
86 straipsnyje, kurio 1 dalis įtvirtina, kad administracinis teismas sprendimą dėl iš esmės išnagrinėtos bylos priima pasitarimų kambaryje teisėjų balsų dauguma. Teisėjai
neturi teisės atsisakyti balsuoti arba susilaikyti, taip pat paskelbti nuomonių, pareikštų
besitariant pasitarimų kambaryje. Posėdžio pirmininkas balsuoja paskutinis. Priimtą
sprendimą pasirašo visi posėdyje dalyvavę teisėjai.
Proceso koncentruotumo, bylos išnagrinėjimo operatyvumo bei nepertraukiamumo principai lemai, kad teismo sprendimas surašomas ir viešai paskelbiamas (per808
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skaitant jo įžanginę ir rezoliucinę dalis ir trumpai žodžiu išdėstant sprendimo motyvų
esmę) paprastai tą pačią dieną po individualios bylos išnagrinėjimo (ABTĮ 85 str. 3 d.).
Tačiau ABTĮ įtvirtina ir šios taisyklės išimtį, t. y. numatyta teismo teisė atidėti teismo
sprendimo priėmimą ir paskelbimą ne ilgesniam kaip dvidešimties dienų terminui informuojant apie tai bylos šalis (ABTĮ 85 str. 5 d.).
Sprendimo priėmimo ir paskelbimo tvarką apeliacinės instancijos teisme įtvirtina
ABTĮ 139 straipsnis, kuris numato, jog žodinio bylos nagrinėjimo metu teismo sprendimas ar nutartis priimami pasitarimų kambaryje (1 d.), kolegijos pirmininkas arba teisėjas pranešėjas perskaito sprendimo ar nutarties įžanginę ir rezoliucinę dalis ir trumpai
žodžiu išdėsto sprendimo ar nutarties motyvus (2 d.), sprendimą ar nutartį pasirašo
visi teisėjai (3 d.), teismas, išnagrinėjęs bylą, gali atidėti teismo sprendimo priėmimą ir
paskelbimą ne ilgiau kaip dvidešimčiai dienų, o išnagrinėjęs bylą dėl norminio administracinio akto teisėtumo, – ne ilgiau kaip vienam mėnesiui (4 d.). Pažymėtina, jog teismo
sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimo terminai nuo 2012 m. liepos 1 d. gali būti
pratęsiami ne ilgiau kaip dvidešimčiai dienų ABTĮ 85 straipsnio 5 dalyje ir 139 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.
Sprendimą ar nutartį, kurių priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas, gali paskelbti
vienas iš bylą nagrinėjusių teisėjų, kitiems kolegijos teisėjams nedalyvaujant (ABTĮ 85
str. 5 d., 139 str. 5 d.), todėl vien ta aplinkybė, kad kiti du sprendimą priėmę teisėjai nedalyvavo skelbiant sprendimą, nesudaro prielaidų teigti, jog sprendimą priėmė neteisėtos
sudėties teismas, kad buvo pažeistas teismo sprendimo priėmimo kolegialumo ar slaptumo principai. Be to, ABTĮ nereikalauja, kad atidėjus teismo sprendimo priėmimą ir
paskelbimą, teisėjų kolegija teismo sprendimą ar nutartį priimtų ir paskelbtų tuo pačiu
momentu, t. y. teismo sprendimo ar nutarties paskelbimo dieną. Kitaip tariant, sprendimo priėmimas (jo pasirašymas) ir sprendimo paskelbimas nebūtinai privalo sutapti.
Todėl aplinkybė, kad sprendimo paskelbimo dieną tam tikrų kolegijos teisėjų galbūt
nebuvo teisme, pati savaime nesudaro pagrindo abejoti priimto sprendimo teisėtumu
(2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2667/2011).
Sprendimas viešai paskelbiamas jį balsiai perskaitant teismo posėdžių salėje, tačiau
iš teismo nereikalaujama savo baigiamojo akto tekstą (kuris kai kada gali būti labai ilgas) perskaityti visą. Svarbu tai, jog jis būtų surašytas ir pasirašytas, taip pat kad iš karto
po teismo posėdžio, kuriame atitinkamas baigiamasis teismo aktas buvo paskelbtas, nedelsiant, t. y. per protingą ir trumpiausią įmanomą laiką, tas baigiamasis teismo aktas (jo
nuorašas) būtų prieinamas bylos šalims, taip pat proceso dalyviams, kuriems tas baigiamasis aktas tiesiogiai sukelia kokius nors teisinius padarinius, institucijoms, turinčioms
vykdyti atitinkamus teismo sprendimus. Ta aplinkybė, jog ABTĮ numato tik baigiamojo
teismo akto įžanginės ir rezoliucinės dalies perskaitymą teismo posėdžio salėje, kartu
trumpai aptariant motyvus, savaime nevertinama kaip pažeidžianti konstitucinius teisingumo, teisės viešumo imperatyvus, nukrypstanti nuo teismo, kaip Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios institucijos, konstitucinės sampratos (Konstitucinio
Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas).
Jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo pirmosios instancijos teismo
sprendimo surašymo dienos bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai, o esant rašytiniam prašymui, sprendimo nuorašai išsiunčiami ir posėdyje dalyvavusioms proceso šalims (ABTĮ 93 str.). Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad
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teismo sprendimas išsiunčiamas šalims ir tretiesiems asmenims, kurie nors dalyvavo
teismo posėdyje, kuriame byla buvo nagrinėjama iš esmės, tačiau neatvyko į (teismo)
atidėtą sprendimo paskelbimą (2012 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
TA492-2/2012). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, per dešimt dienų grąžina bylą kartu su priimtu sprendimu (nutarimu, nutartimi) pirmosios
instancijos teismui, kuris proceso šalių prašymu išsiunčia joms apeliacinės instancijos
teismo sprendimo, nutarimo ar nutarties nuorašus (kopijas) (ABTĮ 147 str.).
19. Sprendimo nuorašo išsiuntimas laiku yra svarbi sąlyga asmeniui įgyvendinti
savo teisę į apeliaciją, todėl nustačius, kad toks terminas teismo buvo praleistas, tai gali
sudaryti pagrindą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo terminą (2007 m. sausio 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. TA4-04/2007; plačiau apie terminų atnaujinimą žr.
Apibendrinimo skyrių II.10.1. Praleisto termino atnaujinimas).
V.1.4. Teismo sprendimo įsiteisėjimas
(ABTĮ 96 str.)

20. Paprastai laikoma, kad teismo sprendimui įsiteisėjus yra pasiekti pagrindiniai
administracinėje byloje kelti tikslai – apgintos asmenų teisės ir teisėti interesai. Įsiteisėjimo taisyklės įtvirtintos ABTĮ 96 straipsnyje, kuriame numatyta, kad neapskųsti
pirmosios instancijos teismo sprendimai įsiteisėja pasibaigus apeliacinio apskundimo
terminui (96 str. 1 d.), apskųstas apeliacine tvarka sprendimas, jeigu jis nėra panaikintas, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą (ABTĮ 96 str. 2 d.), teismo sprendimas,
priimtas bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, įsiteisėja nuo naujo sprendimo priėmimo
dienos (96 str. 3 d.).
21. Įsiteisėjęs sprendimas, kaip teisės taikymo aktas, pasižymi išskirtine teisine galia
(2012 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-54/2012), t. y. jis įgyja
tam tikras savybes, apibūdinančias teismo sprendimo įsiteisėjimo teisinius padarinius.
Pirma, jis įgyja res judicata galią, kas reiškia teismo sprendimo išimtinumą bei nenuginčijamumą proceso šalims ir tai aiškinama procesiniu ir materialiuoju teisiniu aspektu.
Procesiniu teisiniu aspektu tai reiškia draudimą įsiteisėjusį teismo sprendimą skųsti apeliacine tvarka ir ginčyti juo nustatytus faktus. Materialiuoju teisiniu aspektu įsiteisėjusio teismo sprendimo išimtinumas reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu galutinai
išsprendžiamas ginčas, šalys ir kiti proceso dalyviai, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali
iš naujo pareikšti teisme tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu (ABTĮ 96 str. 4 d.)
(2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-642/2010). Antra, įsiteisėjęs
teismo sprendimas turi prejudicialumo savybę, t. y. šalys ir kiti proceso dalyviai, taip
pat jų teisių perėmėjai nebegali kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių
santykių (ABTĮ 96 str. 4 d., 58 str. 2 d.). Teismų praktikoje tai dažnai įvardijama kaip res
judicata pozityvaus efekto pasireiškimas (2011 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-99/2011). Trečia, įsiteisėjęs teismo sprendimas tampa privalomas. ABTĮ
14 straipsnio 1 dalis numato, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis
yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms,
įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. ABTĮ 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, kad
sprendimo, nutarimo ir nutarties privalomumas neatima iš suinteresuotų asmenų teisės
kreiptis į teismą, kad būtų apgintos teisės ir įstatymų saugomi interesai, dėl kurių ginčas
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nėra teismo išnagrinėtas ir išspręstas. Ketvirta, įsiteisėjęs teismo sprendimas yra vykdytinas. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo skundas (prašymas) patenkinamas, jo nuorašas nusiunčiamas vykdyti administravimo subjektui, kurio veiksmai ar neveikimas buvo
apskųsti, taip pat pareiškėjui (ABTĮ 97 str. 1 d.). Jeigu per penkiolika dienų ar teismo
nustatytą terminą sprendimas neįvykdomas, pareiškėjo prašymu atitinkamas administracinis teismas išduoda jam vykdomąjį raštą kartu nurodydamas jį vykdyti antstoliui
pagal atsakovo buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (ABTĮ 97 str.
2 d.). Sistemiškai išanalizavęs minėtas nuostatas, ir atsižvelgęs į tai, kad išdavus vykdomąjį raštą, antstoliai, siekdami užtikrinti teismo sprendimo vykdymą, imasi priverstinių
veiksmų administravimo subjekto, kurio veiksmai (neveikimas) buvo apskųsti, atžvilgiu, Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog įstatymų leidėjas, išskyrus
teisės aktuose nustatytas išimtis, vykdomojo rašto išdavimą sieja su aplinkybe, jog atsakovas savo noru nevykdo (ar netinkamai vykdo) įsiteisėjusio teismo sprendimo (2012
m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552–296/2012).
22. ABTĮ sprendimo vykdymui iš esmės skirtas tik vienas 97 straipsnis, kuris įtvirtina tik bendras nuostatas dėl sprendimo įvykdymo tvarkos ir termino, tačiau administraciniame procese taip pat iškyla būtinybė nukrypti nuo bendros sprendimo vykdymo
tvarkos, t. y. spręsti sprendimo vykdymo atidėjimo, išdėstymo, vykdymo tvarkos pakeitimo ir įvykdymo atgręžimo klausimus (2009 m. birželio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-684/2009, 2011 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS822 – 471/2011). Nors ABTĮ expressis verbis neįtvirtina šių institutų, iškilę paminėti
klausimai sprendžiamo vadovaujantis CPK normomis (2010 m. balandžio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS444-261/2010, 2011 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822 – 471/2011). Štai byloje, kurioje buvo gautas prašymas atidėti sprendimo vykdymą metams, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad sprendimo
vykdymo atidėjimo ar išdėstymo institutas taikytini tik išimtiniais atvejais, todėl sprendžiant sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą, svarbu nustatyti, ar atidėjus, išdėsčius sprendimo vykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas
ateityje, ar nebus sumenkintas pats sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Sunki turtinė padėtis ar labai sprendimo vykdymą apsunkinančios aplinkybės yra
vertinamojo pobūdžio sąvokos, nustatomos nagrinėjant konkrečią situaciją. Atsižvelgiant į tai, prašymo atidėti teismo sprendimo vykdymą atidėjimo būtinumas kiekvienu
konkrečiu atveju turi būti pagrįstas konkrečiais duomenimis (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62–252/2011).
22.1. Teismo sprendimo vykdymo atidėjimas suprantamas kaip jo priverstinio vykdymo galimybės nukėlimas vėlesniam laikui nei įsiteisės teismo sprendimas. Šio instituto taikymą gali lemti atsakovo sunki turtinė padėtis (2011 m. kovo 31 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A62-170/2011), sprendimo pasekmių poveikis tam tikriems
visuomenėje itin aktualiems klausimams, kaip, pavyzdžiui, atliekų šalinimo galimybėms
didžiausiame Lietuvos mieste (2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2010), ar atitinkamos lengvai pažeidžiamos žmonių grupės interesams.
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, panaikindamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. 1-1010 „Dėl Vilniaus šv. Kristoforo
vidurinės mokyklos reorganizavimo“, šioje dalyje teismo sprendimo vykdymą atidėjo
iki 2011 m. liepos 1 d., t. y. mokslo metų pabaigos, pažymėdamas, kad šiuo atveju atsižvelgia į priimamo sprendimo praktines pasekmes (reorganizacija jau buvo prasidėjusi),
811

III. Informacinė dalis

mokymosi proceso tęstinumą (2011 m. balandžio 11 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A858–2573/2011).
Pažymėtina, kad aplinkybių, dėl kurių jau vieną kartą buvo atidėtas sprendimo vykdymas, esminis pasikeitimas gali lemti pakartotinį teismo sprendimo vykdymo atidėjimą (2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-223/2011). Vyriausiasis administracinis teismas bylose dėl pakartotinio prašymo atidėti teismo sprendimo
vykdymą ne kartą yra pažymėjęs, kad būtina nustatyti, ar aplinkybės, kurias ištyręs ir
įvertinęs teismas sprendimo vykdymą pirmą kartą atidėjo atitinkamam laikotarpiui, yra
iš esmės pasikeitusios ir suteikia pagrindą dar kartą atidėti teismo sprendimo vykdymą
(2011 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-251/2011, 2011 m. balandžio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-214/2011, 2011 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-213/2011).
22.2. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas – tai vykdymo veiksmų išdėstymas
tam tikrais etapais. Administracinių teismų praktikoje dažniausiai išdėstomos priteistos bylinėjimosi išlaidos. Štai byloje, kurioje buvo pateiktas toks prašymas, Vyriausiasis
administracinis teismas nurodė, jog remiantis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalimi ir CPK 284
straipsnio 1 dalimi, teismas turi teisę dalyvaujančiųjų byloje asmenų prašymu ar savo
iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo
vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Vyriausiasis
administracinis teismas, spręsdamas klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, nurodė, jog tokiu atveju svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko,
tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą, turi būti siekiama šių
dviejų šalių interesų pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principas neturi būti pažeistas.
Teismo sprendimo vykdymas gali būti išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jam įvykdyti (2010 m.
liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556–385/2010).
23. ABTĮ 97 straipsnio 1 dalis nustato, jog įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo skundas
(prašymas) patenkinamas, jo nuorašas nusiunčiamas vykdyti administravimo subjektui,
kurio veiksmai ar neveikimas buvo apskųsti, taip pat pareiškėjui. Matyti, jog čia įtvirtinta
bendro pobūdžio nuostata, pagal kurią priverstinis sprendimo vykdymas pradedamas tik
po sprendimo įsiteisėjimo, tačiau galimos išimtys. Tokie atvejai yra skubaus vykdymo, t. y.
kai teismo sprendimas priverstinai vykdomas, nors jis ir nėra įsiteisėjęs. Pavyzdžiui, ABTĮ
71 straipsnio 6 dalis numato, jog teismo nutartis užtikrinti reikalavimą vykdoma skubiai.
ABTĮ nėra įtvirtintas skubiai vykdytinų sprendimų sąrašas, tačiau neįsiteisėjusio sprendimo vykdymui įstatyminiai pagrindai gali būti įtvirtinti kitose teisės normose. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria šis netenkino pareiškėjo prašymo skubiai vykdyti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2007 m. birželio 1 d. sprendimo dalį dėl jo grąžinimo į vyresniojo valstybinio inspektoriaus pareigas ir dėl vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką, konstatavęs, kad DK 299 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, jog
teismas nurodo skubiai vykdyti sprendimus ar nutartis dėl darbo užmokesčio priteisimo
sprendimo dalis neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, ir dėl neteisėtai
atleisto, perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į ankstesnį darbą. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme 5 straipsnyje numatyta, kad darbo santykius ir socialines
garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi
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tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme minėtos DK numatytos papildomos garantijos nėra
reglamentuojamos, todėl sprendžiant administracinio teismo sprendimo skubaus vykdymo klausimą, taikytini DK 299 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai (2007 m. rugpjūčio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-480/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 12, 2007 m., 131 – 135 p.).
24. Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas – tai kitokios sprendimo įvykdymo tvarkos nustatymas, palyginti su teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta
jo įvykdymo tvarka ar įprastine tam tikros rūšies sprendimų vykdymo praktika, tačiau
tai nereiškia teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje padarytos išvados dėl ginčo keitimo. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, naikindamas pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria pakeistas teismo sprendimo sakinys „suformuoti ne mažesnį
kaip 2891 kv. m. žemės ploto sklypą“ į „suformuoti laisvos (neužstatytos) žemės sklypą“,
nurodė, jog tokia teismo priimta nutartimi iš esmės ne pakeista sprendimo vykdymo
tvarka, o teismo sprendimo rezoliucinė dalis, tačiau teismo sprendimas CPK nustatyta
sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo tvarka negali būti keičiamas (2007 m. gegužės
17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14–220/07).
V.1.5. Teismo sprendimo trūkumų ištaisymas
ABTĮ 94 straipsnio 1 dalis numato, jog paskelbus byloje sprendimą, priėmęs sprendimą teismas neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti. Tačiau galimi atvejai, kai priimant ir rašant teismo sprendimo padaroma klaidų, kurios ateityje trukdys jį įvykyti.
Tokioms neesminėms klaidoms pašalinti ABTĮ numato klaidų pašalinimo institutus:
rašymo apsirikimų ar aiškių aritmetinių klaidų ištaisymą, papildomą teismo sprendimą
ir sprendimo išaiškinimą.
V.1.5.1. Teismo sprendimo klaidų ištaisymas
(ABTĮ 94 str. 2 d.)

25. ABTĮ 94 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad kol sprendimas neįvykdytas, teismas
gali savo iniciatyva ar bylos šalių prašymu ištaisyti sprendime aptiktus rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas. Šis teismo sprendimo trūkumų šalinimo institutas
gali būti taikomas iki kol sprendimas neįvykdytas ir tik tokių teismo sprendimo netikslumų ištaisymui, kurie pagal bylos medžiagą yra akivaizdus rašymo apsirikimas ar
aiški aritmetinė klaida, ir kurių ištaisymas nekeičia sprendimo turinio ir esmės. Taisant
rašymo apsirikimus, aritmetines klaidas, negalima pakeisti sprendime nustatytų faktų,
šalių teisių ir pareigų, jų turinio bei realizavimo sąlygų. Gali būti taisomos tik neesminės
klaidos, kurios gali ateityje trukdyti įvykdyti sprendimą (2009 m. liepos 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS556- 446/2009, 2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146‑ 59/2011). Šio instituto pagalba negali būti atliekami įvairūs rezoliucinės sprendimo dalies papildymai ar pakeitimai, kurie keičia sprendimo turinį (2011
m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1029/2011, 2011 m. balandžio
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–138/2011 ir kt.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas netenkino pareiškėjos R. Š. atskirojo skundo pažymėjęs, jog
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pastarosios prašymo pakeisti rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje esančią formuluotę „neatskaičius fizinių asmenų pajamų ir socialinio draudimo mokesčių“ į „atskaičius
<...>“ patenkinimas reikštų, kad būtų keičiama teismo sprendimo esmė, nes būtų keičiamas atsakovui skirto įpareigojimo turinys ir apimtis (priteistinos ir pareiškėjai išmokėtinos sumos dydis), o toks keitimas pagal ABTĮ 94 straipsnio 2 dalį nėra leidžiamas
(2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–59/2011).
26. Teismų praktika patvirtina, jog paprastai rašymo apsirikimais laikytini sprendime neteisingai nurodyti dalyvaujančių byloje asmenų, teisėjų, kitų proceso dalyvių
vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, jų procesinė padėtis, bylos numeris,
sprendimo priėmimo data bei kitokie panašaus pobūdžio netikslumai (2008 m. kovo
7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-319/2008, 2011 m. sausio 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A575–1852/2010, 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA525-49/2010, 2010 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438–311/2010 ir kt.). Pažymėtina, jog tuo atveju, kai teismo baigiamajame akte nurodytas ir jį pasirašė ne jį priėmęs teisėjas, laikyti tai rašymo apsirikimo klaida negalima.
Štai byloje, kuriai išnagrinėti pirmosios instancijos teisme buvo sudaryta teisėjų kolegija
iš teisėjų G. Čekanausko, R. Vaitukaičio ir G. Koriagino, bet teismo sprendimą priėmė
G. Čekanauskas, G. Koriaginas ir J. Medvedevienė, Kauno apygardos administracinis
teismas 2006 m. gruodžio 19 d. priėmė nutartį, kuria šią klaidą ištaisė kaip rašymo apsirikimą. Vyriausiasis administracinis teismas, tenkindamas atsakovo atskirąjį skundą ir
panaikindamas 2006 m. gruodžio 19 d. nutartį, nurodė, jog iš bylos medžiagos akivaizdu, kad teismo sprendimą pasirašė ne teisėjas R. Vaitukaitis, o tai, kad teismo sprendimo
nepasirašė tas teisėjas, kuris, sprendžiant pagal byloje esantį paskutinio teismo posėdžio
protokolą, dalyvavo nagrinėjant bylą, negali būti laikoma rašymo apsirikimu ir taisoma
ABTĮ 94 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (2007 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-99/2007).
27. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog klaidas sprendime paprastai taiso tik jas padaręs
teismas, todėl atitinkamas bylos šalių prašymas turėtų būti pateikiamas būtent tokiam
teismui (2011 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-95/2011, 2011
m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2489/2011). Kita vertus, klaidas tam tikras atvejais gali ištaisyti ir apeliacinės instancijos teismas (2010 m. gruodžio
6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-554/2010). Be to, ABTĮ 94 straipsnio 2
dalyje įtvirtintas klaidų ištaisymo institutas taikomas ne visiems teismo procesiniams
dokumentams, o tik sprendimams (nutartims, nutarimams), todėl, pavyzdžiui, teismo
posėdžio protokole esančios klaidos šio instituto pagalba netaisytinos (2011 m. liepos 1
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–351/2011).
28. Ištaisymo klausimas sprendžiamas nepranešus šalims, priimant nutartį, kuri
skundžiama atskiruoju skundu, ir kuri tampa sudedamąja teismo sprendimo dalimi
(ABTĮ 94 str. 2 d.).
V.1.5.2. Teismo sprendimo išaiškinimas
(ABTĮ 94 str. 3 d.)

29. ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kol sprendimas neįvykdytas, bylos
šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas
jo turinio.
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Kaip ne kartą yra išaiškinęs Vyriausiasis administracinis teismas, pagal šios procesinės teisės normos prasmę, sprendimo išaiškinimas (nekeičiant jo turinio) yra būtinas,
kai teismo priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas tiesioginių teisinių pasekmių atsiradimo
aspektu gali būti traktuojamas nevienareikšmiškai. Todėl sprendžiant šalių (šalies) prašymo išaiškinti teismo sprendimą pagrįstumo klausimą, būtina atskirti atvejus, kai prašoma išaiškinti (papildyti ar patikslinti) teismo priimto sprendimo motyvaciją (ABTĮ
87 straipsnio taikymo požiūriu, motyvuojamąją sprendimo dalį), ir kai kilus abejonėms
dėl sprendimo (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, rezoliucinės jo dalies aiškumo)
prašoma išaiškinti, kaip jis turi būti vykdomas. Toks atskyrimas yra būtinas, nes pirmuoju atveju kalbama apie sprendimo turinio pakeitimą, o tai ABTĮ 94 straipsnio 3
dalies taikymo prasme yra neleistina; antruoju – apie priimto sprendimo neaiškumų jo
vykdymo stadijoje pašalinimą, o tam ir yra skirta ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis. Priimto
sprendimo išaiškinimo būtinumas yra suponuojamas šio sprendimo rezoliucinės dalies
nepakankamo aiškumo, kalbant apie tiesioginį prašomo išaiškinti sprendimo taikymą,
t. y. tokio išaiškinimo tikslas negali būti tolimesnės situacijos aiškinimas teismo sprendimo galimų pasekmių atsiradimo aspektu (2009 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-2663/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 18, 2009 m., 315 – 318 p.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas sutiko su
pirmosios instancijos teismo išvada, jog išaiškinimas byloje, kurioje priimtas sprendimas panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009
m. sausio 20 d. įsakymą Nr. AP-214, nereikalingas, nes teismo sprendimas yra aiškus
ir motyvuotas, jo rezoliucinė dalis aiški ir suprantama, o atsakovo prašymo paaiškinti
administracines procedūras, kurios turi kilti, realizuojant teisinius padarinius (t. y. ar A.
T. turi būti grąžintas į pareigas, ar A. T. turi būti sumokėtas pareiginės algos skirtumas),
tenkinimas gali lemti tolimesnės situacijos aiškinimą teismo sprendimo galimų pasekmių atsiradimo aspektu, kas prieštarauja ABTĮ 94 straipsnio 3 dalies reikalavimams
(2011 m. liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-363/2011).
30. Administracinių teismų praktika patvirtina, kad tuo atveju, kai prašoma, kad
būtų išaiškinti procesiniai sprendimo priėmimo klausimai (pvz., dėl teisėjų kolegijos
dalyvavimo priimant sprendimą, dėl teismo sprendimo priėmimo kolegialumo ir pan.)
teismo sprendimo išaiškinimas ABTĮ 94 straipsnio 3 dalies pagrindu negalimas (2011
m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63 – 519/2011).
31. Nuostata, kad aiškinant neturi būti keičiamas sprendimo turinys, be kita ko, reiškia,
jog aiškindamas savo sprendimą teismas negali jo turinio aiškinti taip, kad būtų pakeista
sprendimo esmė, inter alia argumentai bei motyvai, kuriais priimtas sprendimas, taip pat
jį priėmęs teismas negali išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų
klausimų ribų, t. y. aiškinti to, ko jis toje administracinėje byloje netyrė ir nekonstatavo
(2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556- 200/2009).
32. Pažymėtina, jog nors ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad inicijuoti teismo sprendimo išaiškinimą gali tik bylos šalys, tačiau tokią teisę turi ir antstolis, kuris ją
įgyvendina CPK 589 straipsnyje nustatyta tvarka. ABTĮ 97 straipsnio 2 ir 3 dalys numato, jog priverstinis sprendimo vykdymas atliekamas CPK nustatyta tvarka, tačiau sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo ABTĮ nenumato, todėl tais atvejais, kai vykdymo
tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra
neaiški, antstolis gali kreiptis su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį administracinį teismą prašyti išaiškinimo (2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje
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Nr. A662-2158/2011, 2011 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–
300/2011, 2012 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1074/2009).
33. Išaiškinti teismo sprendimą gali tik pats jį priėmęs teismas, todėl atitinkamas bylos šalių prašymas turi būti pateikiamas būtent sprendimą priėmusiam teismui. Tačiau
reikia pažymėti, jog ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis nesieja teismo sprendimo išaiškinimo su
tokios pačios sudėties teismo kolegija, kuri nagrinėjo bylą ir priėmė prašomą išaiškinti
teismo sprendimą. Todėl nustačius, kad konkretus teisėjų kolegijos narys dėl tam tikrų
objektyvių priežasčių negali nagrinėti pateikto prašymo (pvz., teisėjas atostogauja ar
pan.), teisėjų kolegijos pakeitimas galimas ir tai nebus laikoma procesinių teisės normų
pažeidimu (2009 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525 – 459/2009).
34. Išaiškinimo klausimas išsprendžiamas nutartimi, kuri skundžiama atskiruoju
skundu, tačiau kitaip nei klaidų sprendime taisymo atveju, šiam klausimui išspręsti skiriamas teismo posėdis ir apie tai pranešama bylos šalims, kurių neatvykimas nekliudo
išnagrinėti sprendimo išaiškinimo klausimą (ABTĮ 94 str. 3 d.). Šios proceso tvarkos
nepaisymas, t. y. sprendimo išaiškinimo klausimo išnagrinėjimas nepaskyrus teismo
posėdžio ir nepranešus bylos šalims, gali būti pripažintas esminiu procesinio pobūdžio
pažeidimu, sudarančiu pagrindą panaikinti teismo nutartį (2011 m. vasario 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-57/2011).
V.1.5.3. Papildomo sprendimo priėmimas
(ABTĮ 95 str.)

35. ABTĮ 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems
esant teismas, priėmęs byloje sprendimą, savo iniciatyva arba proceso dalyvių pareiškimu
gali priimti papildomą sprendimą, t. y.: 1) jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio proceso dalyviai pateikė įrodymų ir davė paaiškinimų, sprendime yra neišnagrinėtas; 2) jeigu
teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti
arba nuo kurių jis privalo susilaikyti. Pagal ABTĮ 95 straipsnio 1 dalį papildomas teismo
sprendimas gali būti priimtas tik dėl teismui pareikštų, tačiau neišspręstų materialinių
teisinių reikalavimų (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858943/2011, 2011 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-371/2011, 2012 m.
sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-35/2012). Pavyzdžiui, Vyriausiasis
administracinis teismas pripažino, kad pareiškėjos skunde pirmosios instancijos teismui
suformuluotas prašymas išreikalauti iš VĮ Registrų centro sodininkų bendrijos „Jurginas“
bendro naudojimo žemės nuomos sutartį laikytinas procesiniu prašymu išreikalauti įrodymus, todėl priimti papildomą sprendimą šiuo klausimu negalima, o vien tai, kad šis prašymas suformuluotas skundo rezoliucinėje dalyje, nedaro jo materialiniu teisiniu skundo
reikalavimu (2010 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-6/2010).
36. Dėl naujų reikalavimų, kurie nebuvo bylos nagrinėjimu dalyku, papildomas
sprendimas taip pat negali būti priimamas, be to, papildomo sprendimo institutas negali
būti taikomas teismo padarytoms teisės aiškinimo ir taikymo klaidoms taisyti, o tai gali
būti padaryta tik skundžiant atitinkamą teismo sprendimą apeliacine tvarka (2011 m.
gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–785/2011, 2011 m. gruodžio
30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-943/2011,2011 m. gegužės 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS492-405/2011).
37. Dažniausiai aptariamo instituto pagalba šalinami teismo sprendimo trūkumai,
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atsiradę dėl to, jog pareiškėjas konstruoja reikalavimus iš kelių dalių, be to, reikalavimai
bylos eigoje vis tikslinami ar keičiami, dėl ko lieka neišspręstų reikalavimų. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas nustatė, jog teisinė situacija, kai išsprendęs pareiškėjos skundą dėl jos neteisėto atleidimo ir priteisęs darbo užmokestį už priverstinės
pravaikštos laiką, teismas neišsprendė vieno iš pagrindinių pareiškėjos reikalavimų –
grąžinti ją į buvusias pareigas, atitinka ABTĮ 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo
sąlygas (2009 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2504/2008).
38. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per keturiolika dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (ABTĮ 95 str. 2 d.). Šis terminas nėra naikinamasis, todėl nustačius, jog jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, gali būti atnaujinamas (2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA502–79/2009).
Pareiškimas priimti papildomą sprendimą paduodamas tam teismui, kuris priėmė taisytiną sprendimą. Papildomas sprendimas priimamas teismo posėdyje apie tai pranešant
proceso dalyviams. Toks sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka, o tuo atveju, jeigu
pareiškimas atmetamas – priimama nutartis, kuri gali būti skundžiama atskiruoju skundu (ABTĮ 95 str. 3–5 d.).
V.2. Pirmosios instancijos teismo nutartis
(ABTĮ 105–109 str.)

39. Pirmosios instancijos teismas atskirais klausimais, kuriais byla neišsprendžiama iš esmės, priima nutartis (ABTĮ 105 str.). Nutartimis sprendžiami patys įvairiausi
klausimai visose proceso stadijose. Pavyzdžiui, nutartimis išsprendžiamas klausimas dėl
uždaro teismo posėdžio (ABTĮ 8 str. 2 d.), bylos medžiagos pripažinimo nevieša (ABTĮ
12 str. 2 d.), skundo priėmimo ir atsisakymo priimti skundą (ABTĮ 37 str. 1 d., 2 d.),
išlaidų atlyginimo (ABTĮ 45 str. 2 d.), reikalavimo užtikrinimo (ABTĮ 71 str. 4 d.), bylos atidėjimo, sustabdymo ir atnaujinimo, nutraukimo ir skundo palikimo nenagrinėtu
(ABTĮ 80 str. 1 d., 98 str. 2 d., 100 str., 102 str. 1 d., 104 str. 1 d.), baudų skyrimo (ABTĮ
84 str. 2 d.) ir kt.
40. ABTĮ paprastai aiškiai įvardija, kokia procesine forma teismas turi išspręsti vieną ar kitą klausimą, o tais atvejais, kai tokios nuorodos nėra, teismas paprastai turėtų
priimti nutartį. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs ydinga
procesine praktika, kuomet proceso šaliai įpareigojimas pateikti įrodymus nustatytas ne
nutartimi, o lydraščiu. Teismas pažymėjo, kad ji nesektina jau vien dėl to, kad siunčiant
lydraštį neregistruotu laišku praktiškai nėra galimybės surinkti patikimų įrodymų apie
jo įteikimą suinteresuotai šaliai (2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146–74/2011). Taigi nutartimi turėtų būti sprendžiami nušalinimo ir nusišalinimo
klausimai, reikalavimų išskyrimas į atskirą bylą, bylos perdavimas, įpareigojimas pateikti įrodymus ir kt.
41. Nutartys gali būti priimamos tiek pasitarimų kambaryje, tiek ir neišeinant į pasitarimų kambarį (ABTĮ 105 str. 2 d., 3 d.). Pirmu atveju nutartis surašoma kaip atskiras
procesinis dokumentas, kurio turinys privalo atitikti ABTĮ 106 straipsnio 1 dalies reikalavimus, antruoju atveju – nutartis užfiksuojama įstatymų nustatyta tvarka pažymint
klausimą, kurio atžvilgiu ji priimta, motyvus ir įstatymus, kuriais teismas rėmėsi ir patį
teismo nutarimą (ABTĮ 106 str. 2 d.). Pastebėtina, jog nuo 2012 m. liepos 1 d. reikalavimo įrašyti priimtą vietoje nutartį į posėdžio protokolą neliko. Teismų praktikoje tokios
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nutartys buvo vadinamos „protokolinėmis“ ir jomis spręsti nesudėtingi klausimai, dėl
kurių paprastai negali būti duodamas atskirasis skundas. Pavyzdžiui, protokolinėmis
nutartimis spręsti patikslintų skundo reikalavimų priėmimas, netinkamos šalies keitimas ir kitų asmenų procesinės padėties byloje keitimas, bylos atidėjimas, pareiškėjo
dalyvavimo byloje būtinu pripažinimas, įrodymų išreikalavimas ir pan. (2010 m. liepos
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 416/2010, 2011 m. sausio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-99/2011, 2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS63-274/2011, 2012 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4921231/2012).
42. Nutartis – teismo procesinis dokumentas, todėl jos turinys turi atitikti ABTĮ
106 straipsnio reikalavimus. ABTĮ 106 straipsnio 1 dalis numato, jog nutartyje, priimtoje
pasitarimų kambaryje, turi būti nurodoma: 1) nutarties priėmimo laikas ir vieta; 2) teismo
pavadinimas, teismo sudėtis, taip pat teismo posėdžio sekretorius, jeigu nutartis priimama
žodinio proceso tvarka (pagal šio punkto redakciją, galiosiančią nuo 2012 m. liepos 1 d. teismo posėdžio sekretorius nurodomas, jei jis dalyvavo nagrinėjant klausimą); 3) proceso
dalyviai ir ginčo dalykas; 4) klausimas, kuriuo priimama nutartis; 5) motyvai, kuriais teismas priėjo savo išvadas, ir įstatymai, kuriais teismas vadovavosi; 6) teismo nutarimas; 7)
nutarties apskundimo tvarka ir terminas. Nutartyje, kuri priimta neišeinant į pasitarimų
kambarį, turi būti 4−6 punktuose nurodyti duomenys. Iš čia matyti, jog teismo nutartis
visais atvejai turi būti motyvuota, ką ne kartą yra patvirtinusi ir administracinių teismų
praktika (2011 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-99/2011, 2012 m.
vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-10/2012).
43. Pažymėtina, jog nutarties formos ir turinio trūkumai gali užkirsti kelią asmenims tinkamai įgyvendinti savo procesines teises bei pareigas. Nutarties formos ir turinio reikalavimų būtina laikytis, o šių reikalavimų svarbą patvirtina teismų praktikos
pavyzdžiai. Pavyzdžiui, vienoje iš išnagrinėtų bylų Panevėžio apygardos administracinio
teismo nutartį, kuria pareiškėjos skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas dėl nepašalintų skundo trūkumų, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino, konstatavęs, kad
skundo trūkumų šalinimo klausimu jokia teismo nutartis, kaip to reikalauja ABTĮ 37
straipsnio 1 dalies ir 106 straipsnio nuostatos, nebuvo priimta, o teismo nurodymas pašalinti paduoto patikslinto skundo trūkumus buvo išdėstytas teismo posėdžio protokole,
tačiau jame net nebuvo pažymėta, kokius konkrečius skundo trūkumus privalo pašalinti pareiškėja (2010 m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-34/2010). Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas priėmė nagrinėti atskirąjį skundą, nors
jis buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą, nustatęs, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi atsakovas buvo suklaidintas neteisingos nuorodos
į bendrąją teismo priimtų sprendimų apskundimo tvarką, todėl toks pažeidimas negali
būti traktuojamas kaip procesinė kliūtis išnagrinėti atsakovo paduotą skundą iš esmės
(2011 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3032/2011).
44. Pagal ABTĮ 107 straipsnį bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims,
neatvykusiems į teismo posėdį, išsiunčiami teismo nutarties nutraukti ar sustabdyti bylą,
palikti skundą (prašymą) nenagrinėtą ar perduoti bylą pagal jos priskirtinumą atitinkamam teismui nuorašai. Nutarties nuorašai išsiunčiami ne vėliau kaip per tris dienas
nuo nutarties priėmimo dienos. Nors šiame straipsnyje minimos tik tam tikros nutarčių
rūšys, teismų praktikoje laikomos nuostatos, kad ir kitoms nutartims (pavyzdžiui, dėl
trūkumų šalinimo, dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo), kurios priimtos nedalyvaujant
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bylos šalims ar suinteresuotiems asmenims, ir kurios tiesiogiai lemia tolesnį skundo
nagrinėjimą teisme, šiame straipsnyje įtvirtintos išsiuntimo taisyklės taikytinos (2008
m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA525-22/2008, 2011 m. rugpjūčio
26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–622/2011).
45. ABTĮ nustatytais atvejais, taip pat, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei
bylos eigai, pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos atskiraisiais
skundais apeliacinės instancijos teismui (ABTĮ 149 str. 1 d.). Atskirasis skundas paduodamas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo, tačiau jei nutartis, įstatymo
nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali
būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (ABTĮ
149 str. 2 d., 3 d.). Matyti, jog nustatyti pakankamai trumpi nutarčių apskundimo terminai, todėl itin svarbus nutarčių savalaikis išsiuntimas. Atsižvelgiant į tai, ABTĮ 107
straipsnyje nustatyto termino pažeidimas gali būti pripažįstamas pagrindu atnaujinti
praleistą terminą kaip praleistą dėl svarbios priežasties (2008 m. balandžio 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. TA525-22/2008).
46. ABTĮ 108 straipsnio 1 ir 2 dalys įtvirtina, jog jeigu teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, padaro išvadą, kad pareigūnai, institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos
bei asmenys pažeidė įstatymus ar kitus teisės aktus, tai priima atskirąją nutartį, kurioje nurodo padarytus pažeidimus ir nusiunčia ją atitinkamoms viešojo administravimo
institucijoms, įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, kurie apie priimtas priemones dėl
atskirosios nutarties teismui atsako per vieną mėnesį. Apeliacinės instancijos teismas
atskirąja nutartimi taip pat gali nurodyti pirmosios instancijos teismo padarytus teisės
normų pažeidimus ar klaidas, kurie nėra pagrindas panaikinti sprendimą (ABTĮ 146 str.
1 d.). Tuo atveju, jeigu nagrinėdamas administracinę bylą teismas nustato proceso šalies
arba kito asmens veiksmuose nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša prokurorui ir, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, arba išnagrinėja administracinę bylą iš esmės,
arba sustabdo bylą, jeigu negalima jos išnagrinėti, kol bus išspręsta baudžiamoji byla
(ABTĮ 109 str.). Iš pacituotų normų matyti, kad paminėtus klausimus teismas sprendžia
savo iniciatyva, nepriklausomai nuo šalių valios, tačiau dažnai tokį prašymą, šalia kitų
skundo reikalavimų, kelia proceso šalis. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog reikalavimas nustatyti nusikalstamos veikos požymius negali būti savarankiškas administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, nes nepatenka į ABTĮ 15 straipsnyje
apibrėžtą administracinių teismų kompetenciją, todėl tokio prašymo priėmimo klausimas taikant ABTĮ 37 straipsnio normas neturėtų būti sprendžiamas, nes tai procesinio
pobūdžio prašymas, į kurį teismas galės atsižvelgti nagrinėdamas administracinę bylą
(2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-176/2012).
Iš ABTĮ 109 straipsnio nuostatų matyti, jog šioje nuostatoje įtvirtintas teisinis reguliavimas neįpareigoja administracinio teismo pačiam tirti galimai padaryto nusikaltimo aplinkybių (2011 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-171/2011).
Administracinio proceso priemonėmis negalima konstatuoti nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo fakto, todėl ABTĮ įtvirtina tik pranešimą prokurorui. Asmenys, turėdami pagrindą manyti, kad jų atžvilgiu yra padarytos nusikalstamos veikos, paprastai
turėtų patys kreiptis į įstatymų įgaliotas valstybės institucijas (prokuratūrą, policiją, specialiųjų tyrimų tarnybą) šiuos klausimus reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka,
o ne bandyti ginti savo teises paminėto instituto pagalba (2010 m. vasario 1 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-118/2010).
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V.3. Teismo pranešimai ir šaukimai
(ABTĮ 73 – 77 str.)

47. Teismo šaukimai ir pranešimai – tai vieni iš svarbiausių teismo procesinių dokumentų, kuriais informuojama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atliko
laiką ir vietą (ABTĮ 73 str. 1 d.), bei kurių pagalba užtikrinama asmens teisė būti išklausytam, šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principai. Šių reikalavimų (principų) nepaisymas gali sudaryti absoliutų pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo
pagrindą (ABTĮ 78 str. 1 d., 142 str. 2 d. 7 p.). Vyriausiasis administracinis teismas, analizuodamas minėtas nuostatas, yra konstatavęs, jog šių principų nesilaikymas gali lemti ir
EŽTK 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimą.
EŽTT yra nurodęs, kad proceso šalių lygybės principas, būdamas sudėtinė platesnės teisingo bylos nagrinėjimo koncepcijos dalis, reikalauja, kad kiekviena šalis turėtų prieinamą
galimybę pristatyti savo bylą tokiu būdu, kuris nepastatytų jos į žymiai nepalankesnę padėtį, palyginus su oponentu. Šalių lygybės principas prarastų prasmę, jei vienai iš jų nebūtų
pranešta apie teismo posėdį tokiu būdu, kad ji turėtų galimybę jame dalyvauti norėdama
įgyvendinti savo teises, įtvirtintas nacionalinėje teisėje – kai tuo metu kita šalis tokias savo
teises veiksmingai įgyvendina. EŽTT pripažįsta, kad proceso greitumas yra svarbi siekiamybė, tačiau ji negali pateisinti vieno iš esminių principų – šalių teisės į rungtynišką procesą – nepaisymo (2011 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–53/2011,
2011 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-3653/2011).
48. ABTĮ 78 straipsnio 1 dalis numato, jog byla administracinio teismo posėdyje
nagrinėjama tik tuomet, kai proceso šalims apie posėdžio laiką ir vietą iš anksto pranešta šaukimu, pranešimu arba viešo paskelbimo būdu. Taigi, atsižvelgiant į šio instituto
svarbą, ABTĮ detaliai reglamentuoja teismo šaukimo (pranešimo) turinį, jo įteikimą bei
pranešimą viešo paskelbimo būdu, nes tokių veiksmų tinkamumas yra būtina sąlyga
teismo posėdžiui pradėti.
49. ABTĮ 74 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog šaukime nurodoma: 1) adresato pavadinimas arba asmens vardas, pavardė, adresas; 2) teismo pavadinimas ir tikslus adresas;
3) teismo posėdžio ar atskiro procesinio veiksmo atlikimo vieta ir laikas; 4) bylos, kurioje dalyvauti adresatas šaukiamas, pavadinimas; 5) šaukiamojo procesinė padėtis; 6)
kad proceso dalyviai privalo pateikti visus savo turimus byloje įrodymus; 7) kad asmuo,
priėmęs šaukimą ryšium su adresato nebuvimu, privalo atsiradus galimybei įteikti jį
adresatui; 8) neatvykimo pasekmės (šio įstatymo 59, 78, 84 ir 103 straipsniai). To paties straipsnio 2 dalis numato, jog po šaukimo teksto raštu nurodomos proceso šalių
pagrindinės procesinės teisės ir pareigos. Šaukimo įteikimas reiškia, kad atitinkamai
proceso šaliai yra išaiškintos jos procesinės teisės. Aptariamame straipsnyje įvardyta
informacija, kuri laikytina pakankama asmeniui įgyvendinti savo teises, todėl, pavyzdžiui, teismo šaukime (pranešime) nenurodžius konkrečios teismo posėdžio salės ar
kabineto numerio, tai nelaikytina netinkamu informavimu apie posėdį (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556– 8/2008), juolab, kai apie tos dienos
teismo posėdžius nurodant konkrečią teismo patalpą privalomai skelbiama ir teismo
skelbimų lentoje (ABTĮ 73 str. 5 d.). Tačiau galimi atvejai, kai net esant įteiktam teismo
šaukimui (pranešimui), vien jo turinio trūkumai lems teismų sprendimų panaikinimą.
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nustatęs, kad teismo šaukime, kuris
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buvo išsiųstas pareiškėjai, nurodyta, jog teismo posėdis įvyks 2007 m. kovo 17 d., nors
byla teismo posėdyje buvo išnagrinėta 2007 m. kovo 14 d. nedalyvaujant pareiškėjai,
vadovaudamasis ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 7 punktu, panaikino pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo (2008 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A21-81/2008). Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis EŽTT praktika, taip pat yra išaiškinęs, jog sprendžiant asmens laivės apribojimo
klausimą, asmens teisė dalyvauti teismo posėdyje ir būti išklausytam pažeidžiama, jei
teismo šaukime nenurodomi duomenys apie teisme nagrinėjamo klausimo esmę (2008
m. rugpjūčio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-3056/2008).
50. Teismo šaukimų ir pranešimų įteikimo tvarka detalizuota ABTĮ 73, 75–
77 straipsniuose. Pabrėžtina, jog teismo pranešimai įteikiami (siunčiami) tik esant ABTĮ
73 straipsnio 4 dalyje ir 135 straipsnio 3 dalyje numatytiems pagrindams, t. y. atidėjus
bylos nagrinėjimą ir kartu paskiriant kitą teismo posėdžio laiką ir vietą (tokiu atveju
apie tai pasirašytinai paskelbiama atvykusiems asmenims, o kitiems proceso dalyviams
apie posėdį gali būti pranešama teismo pranešimais be grąžintinos teismui pranešimo
atplėšiamosios dalies, kurioje adresatas pasirašo, kad pranešimas įteiktas), atidėjus bylos
nagrinėjimą nepaskiriant kito teismo posėdžio laiko ir vietos, taip pat apeliacinių bylų,
nagrinėjamų žodinio proceso tvarka, dalyviams. Šių pagrindų nesant, negalima pripažinti, kad atitinkamas asmuo apie teismo posėdį buvo tinkamai informuotas. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog teismo pranešimo siuntimas atnaujinus bylą negali būti vertinamas kaip tinkamas pranešimas apie teismo posėdžio laiką ir
vietą (2010 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63–1584/2010).
51. Fiziniam asmeniui, kuriam pranešama arba kuris šaukiamas, šaukimas pristatomas į jo gyvenamąją vietą arba pasiunčiamas į jo darbovietę. Tačiau jei pristatantis šaukimą asmuo gyvenamojoje vietoje arba darbo vietoje neranda asmens, kuriam pranešama
ar kuris šaukiamas dalyvauti byloje, tai šaukimas įteikiamas kuriam nors iš gyvenančių
kartu su juo suaugusių šeimos narių, o jeigu jų nėra, – butų eksploatavimo organizacijai,
seniūnijos seniūnui (jo pavaduotojui) ar darbovietės administracijai. Šiais atvejais priėmęs
šaukimą asmuo privalo pasirašydamas, kad gavo šaukimą, nurodyti savo vardą, pavardę,
taip pat savo ryšį su adresatu arba einamas pareigas. Priėmęs šaukimą asmuo privalo,
esant galimybei, nedelsdamas įteikti jį adresatui (ABTĮ 73 str. 3 d., 75 str. 4 ir 5 d.). Šeimos
nario teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi neturėtų būti priešingas adresato atžvilgiu,
be to, toks asmuo turi turėti realią galimybę perduoti priimtą šaukimą. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, kad atsakovė apie teismo posėdį informuota
tinkamai, nes šaukimas įteiktas kartu gyvenusiai jos įstatyminei atstovei – dukrai (2010 m.
spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–179/2010).
52. Šaukimas administravimo subjektui, juridiniam asmeniui pristatomas į jo buveinę ir įteikiamas vadovui ar kitam darbuotojui, kuris gavęs šaukimą pasirašo (ABTĮ
73 str. 3 d., 75 str. 4 d.). Tais atvejais, kai ant šaukimo atplėšiamosios dalies pasirašo ne
pats vadovas, pirmiausia būtina įvertinti, ar pasirašęs ant šaukimo asmuo yra susijęs su
subjektu, kuriam adresuotas teismo šaukimas ir antra, koks to ryšio pobūdis. Vertinant
sąvoką „kitas darbuotojas“ nebūtina apsiriboti tik fiziniu asmeniu, kuris susijęs su adresatu darbo teisiniais santykiai, nes darbo santykiai nėra vienintelė teisinė forma, kuria
juridinis asmuo naudoja fizinio asmens darbą savo poreikiams, o fizinis asmuo gali būti
susijęs su juridiniu asmeniu ir kitu teisės leidžiamu būdu (paslaugų sutartimi, naryste
ir pan.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instanci821
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jos teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo pripažinęs ABTĮ 75 straipsnio
4 dalies nuostatų pažeidimą nustatęs, kad teismo šaukimas, siųstas Muitinės darbuotojų
profesinei sąjungai, nebuvo jai įteiktas, nes buvo priimtas G. S., kuri nėra profesinės
sąjungos narė, vadovė ar darbuotoja. Teismas pažymėjo, jog kai šaukimas adresuojamas
įmonei, įstaigai, organizacijai, įteikiant jį turi būti įsitikinta, kad ant šaukimo pasirašantis asmuo yra tiesiogiai susijęs su subjektu, kuriam adresuotas teismo šaukimas (2008 m.
liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525–1296/2008).
53. Teismo šaukimų ir pranešimų įteikimo tvarka detalizuota ABTĮ 73, 75 – 77 straipsniuose. Be įprastų įteikimo galimybių (paštu, per kurjerius, per kitą proceso dalyvį ir kt.),
ABTĮ įtvirtina ir viešo paskelbimo būdą – specialiame interneto tinklalapyje (prieiga per
www.teismai.lt nuorodą „Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas“). Taigi ABTĮ 73
straipsnio 3 dalis įtvirtina, jog jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos,
teismas gali šaukimus ir pranešimus įteikti paskelbdamas apie paskirtos bylos nagrinėjimo laiką ir vietą specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip likus septynioms
dienoms iki bylos nagrinėjimo dienos. Tam teismas priima nutartį, kurioje nurodoma
procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu data. Šiuo atveju laikoma, kad
proceso dalyviams yra pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą. Teismo šaukimo
ar pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje diena laikoma šaukimo ar
pranešimo minėtiems asmenims įteikimo diena. Iš paminėtų nuostatų matyti, jog toks
įteikimo būdas yra kraštutinis ir paprastai turėtų būti naudojamas tik tuomet, kai išnaudotos kitos įteikimo būdų galimybės.
54. Šaukimas asmeniui įteikiamas jam pačiam pasirašytinai, šaukimo atplėšiamoji dalis su adresato parašu ar pranešimas apie šaukimo įteikimą grąžinamas teismui
(ABTĮ 75 str. 4 d., 6 d.). Tuo tarpu pranešimų siuntimo atvejais grąžintinos teismui
pranešimo atplėšiamosios dalies nėra (ABTĮ 73 str. 4 d.), ir tai paaiškinama tuo, jog
proceso šalys turi pareigą rūpintis greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, taip pat
turi pareigą pranešti teismui apie savo adreso pasikeitimą bylos proceso metu. Nesant
tokio pranešimo, šaukimas siunčiamas paskutiniu teismui žinomu adresu arba oficialiai
deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ar į buveinę ir laikomas įteiktu, nors adresatas
tuo adresu nebegyventų ar būtų pakeitęs savo buveinę (ABTĮ 77 str. 1 d.). Iš čia matyti,
jog teismui pareiga ieškoti proceso dalyvių adresų ir kitų duomenų, kitų nei nurodyta
teismui pateiktuose dokumentuose, nepriklausomai nuo to, ar šie duomenys yra vieši,
nei ABTĮ, nei kituose teisės aktuose nėra nustatyta, tačiau teismas negali būti pasyvus
proceso stebėtojas. ABTĮ normos konstruojamos ir teismų praktika orientuojasi į tai,
jog dėl tinkamo informavimo atsakomybė padalijama ir teismui, ir paties proceso dalyviams, tačiau bylos proceso dalyvių tinkamas informavimas yra bylą nagrinėjančio
teismo pareiga (2011 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–53/2011).
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nutartimi grąžindamas bylą pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo konstatavo, jog ABTĮ 77 straipsnio 1 dalis leidžia
teismui nagrinėti bylą laikant, kad šaukimas įteiktas tik tuo atveju, jei adresatas jo nurodytu adresu nebegyventų ar būtų pakeitęs savo buveinę, tačiau šiuo atveju duomenų
apie pareiškėjo buveinės vietos pakeitimą nėra, o iš pašto operatoriaus užrašo ,,adresatas
nerastas“ negalima daryti išvados, kad pareiškėjas išsikėlė iš teismui nurodytos buveinės, pakeitė jos adresą, todėl teismas, atsižvelgdamas į tokią situaciją, turėjo svarstyti
galimybę kitokiu būdu informuoti pareiškėją apie posėdžio laiką ir vietą (2007 m. sausio 26 d. nutartis administracinė byla Nr. A4-113/2007). Panašios išvados Vyriausiasis
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administracinis teismas priėjo ir byloje, kurioje panaikino pirmosios instancijos teismo
sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo nustatęs, jog iš byloje esančių įrodymų
nematyti, kad teismas sprendė dėl galimybės apie paskirtos bylos nagrinėjimo laiką ir
vietą paskelbti spaudoje. Byloje buvo nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas bylos
nagrinėjimo neatidėjo, nors ir nustatė, kad nėra duomenų, jog pareiškėjai teismo šaukimas buvo įteiktas. Be to, nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga buvo ir ta aplinkybė,
jog pareiškėja ankstesniuose pirmosios instancijos teismo posėdžiuose nedalyvavo dėl
ligos, o pirmosios instancijos teismas nenustatė piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis
fakto. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas priėjo išvados, jog pirmosios
instancijos teismas nesiėmė visų įmanomų būdų informuoti pareiškėją apie paskirtos
bylos nagrinėjimo laiką ir vietą (2011 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A62-3653/2011).
55. ABTĮ 76 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, jog adresatui atsisakius priimti šaukimą,
jį pristatantis asmuo atitinkamai pažymi šaukime, ir tas šaukimas grąžinamas teismui, o
atsisakymas priimti šaukimą prilyginamas šaukimo jam įteikimui. Taigi pirmosios instancijos teismui turint tokių duomenų, tai nesudaro jokių kliūčių bylai nagrinėti (2008
m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 204/2008).
56. ABTĮ 73 straipsnio 1 dalis numato, jog apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą teismo šaukimais ir pranešimais pranešama proceso dalyviams ir atstovams. ABTĮ 50 straipsnio 4 dalis numato, jog tais atvejais, kai
administracinės bylos proceso šalis veda bylą per atstovą, visi su byla susiję procesiniai
dokumentai įteikiami tik atstovui, kuris, gavęs atitinkamus dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti atstovaujamajam ir sudaryti jam galimybę susipažinti su gautais
dokumentais. Jeigu atstovavimo santykiai pasibaigia, atstovas privalo atlikti šioje dalyje
nurodytus veiksmus dėl tų procesinių dokumentų, kurie iš teismo buvo išsiųsti atstovui
iki to momento, kai teisme buvo gautas pranešimas apie atstovavimo santykių pabaigą.
Jeigu pasibaigus atstovavimo santykiams atstovas dėl objektyvių priežasčių negali įteikti
procesinių dokumentų atstovaujamajam, apie tai jis privalo nedelsdamas pranešti teismui ir grąžinti jam gautus procesinius dokumentus.
57. Proceso dalyviams apie teismo posėdį ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo
laiką ir vietą turi būti pranešta ir tokiu laiku, kad jie turėtų galimybę savo teises veiksmingai įgyvendinti. ABTĮ įtvirtina bendrą taisyklę, jog proceso dalyviams ir atstovams
šaukimas turi būti įteikiamas ne vėliau kaip prieš tris dienas iki teismo posėdžio dienos,
viešo paskelbimo būdu – ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki bylos nagrinėjimo
dienos (ABTĮ 73 str. 3 d.), bylose dėl rinkimų ir Referendumo įstatymų pažeidimo, dėl
skundų ar ginčų, kuriems nagrinėti įstatymas nustato specialius terminus – ne vėliau
kaip prieš vieną dieną iki posėdžio pradžios (ABTĮ 78 str. 2 d.).

VI. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai
VI.1. Bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimo ypatumai
(ABTĮ 110 - 117 str.)

1. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime konstatavo, jog vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų yra principas, kad
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neturi būti taikomas teisės aktas, prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktui, todėl
pagal Konstituciją yra negalimos tokios teisinės situacijos, kad nebūtų įmanoma teisme
patikrinti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja tie teisės aktai (jų dalys), kurių
atitikties Konstitucijai kontrolė Konstitucijoje nėra priskirta Konstitucinio Teismo jurisdikcijai, inter alia ministrų išleisti teisės aktai, kiti žemesnės galios poįstatyminiai teisės
aktai, taip pat savivaldybių institucijų išleisti teisės aktai. Konstitucinis Teismas pabrėžė,
jog vykdydamas šį konstitucinį imperatyvą, įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi pareigą įstatymu nustatyti, kuriuose (bendrosios kompetencijos ar pagal Konstitucijos 111
straipsnio 2 dalį įsteigtuose specializuotuose) teismuose ir kokia tvarka turi būti tiriama
ir sprendžiama, ar tie teisės aktai (jų dalys), kurių atitikties Konstitucijai kontrolė Konstitucijoje nėra priskirta Konstitucinio Teismo jurisdikcijai (inter alia ministrų išleisti
teisės aktai, kiti žemesnės galios poįstatyminiai teisės aktai, taip pat savivaldybių institucijų išleisti teisės aktai), neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams. Konstatuota, jog šiuo
metu ABTĮ ir kitais įstatymais yra nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad spręsti dėl
kitų teisėkūros subjektų išleistų (taigi ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės
išleistų ir ne priimtų referendumu) teisės aktų (jų dalių) atitikties aukštesnės galios teisės aktams, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, yra priskirta administracinių teismų
jurisdikcijai, ir jeigu administracinis teismas tokį teisės aktą pripažįsta prieštaraujančiu
Konstitucijai (kitam aukštesnės galios teisės aktui), toks šio teismo sprendimas pagal
Konstituciją ir įstatymus turi erga omnes poveikį visai atitinkamų teisės aktų (jų dalių)
taikymo praktikai.
Taigi matyti, jog teisės normų kontrolė yra teisminės valdžios funkcija, kuri priskirta ir administraciniams teismams. Bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių administravimo subjektai, teisėtumo nagrinėja apygardos administracinis teismas kaip pirmosios instancijos teismas (ABTĮ 18 str. 2 d. 1 p.),
o vienintelė ir galutinė instancija byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos
priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat byloms dėl
visuomeninių organizacijų, bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio aktų teisėtumo yra Vyriausiasis administracinis teismas
(ABTĮ 20 str. 1 d. 3 p.).
Pažymėtina, jog itin reikšmingą Vyriausiojo administracinio teismo formuojamos
praktikos dalį sudaro būtent procesiniai sprendimai dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų bei teritorinių ir savivaldybių administravimo subjektų priimamų norminių administracinių aktų teisėtumo. Tai bene pačios sudėtingiausios bylos, kuriose priimami sprendimai gali būti reikšmingi daugeliui asmenų, nes pagal ABTĮ 116 straipsnio
1 dalį 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.
2. Aptariamam institutui yra skirtas ABTĮ šešioliktas skirsnis, iš kurio nuostatų matyti, jog galimos dvi teisės normų kontrolės rūšys: abstrakti (ABTĮ 110 str.) ir konkreti, t.
y. susijusi su individualia byla (ABTĮ 111 str.). Kiekviena norminio administracinio akto
teisėtumo tyrimo rūšis turi įstatymų nustatytą subjektų, galinčių inicijuoti tokį procesą,
ratą. Abstraktų prašymą ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka
įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, taip pat dėl konkrečios visuomeninės organizacijos, bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos priimto bendro
pobūdžio akto teisėtumo turi teisę paduoti Seimo nariai, Seimo kontrolieriai, vaiko tei824

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

sių apsaugos kontrolierius, lygių galimybių kontrolierius, Valstybės kontrolės pareigūnai, bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai, prokurorai ir profesinės savivaldos asociacijos, įsteigtos pagal įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas, o dėl savivaldybių
administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikties
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui – ir Vyriausybės atstovai (ABTĮ 110 str. 1
ir 2 d.). Kiti asmenys tiesiogiai kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu
ištirti norminio administracinio akto teisėtumą negali. Tokius jų prašymus turėtų būti
atsisakoma priimti. Tačiau šie asmenys gali prašyti, kad individualią bylą nagrinėjantis
teismas arba pats pradėtų norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą (jei tokia
kompetencija šiam teismui yra priskirta), arba kreiptųsi į kompetentingą administracinį
teismą dėl tokio tyrimo. Tai nustatyta ABTĮ 111 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta,
kad prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia
byla gali paduoti ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje nurodyti (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) subjektai, kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl
jų teisių pažeidimo (ABTĮ 111 str. 1 d.). Šioje normoje vartojama formuluotė „nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo“ gana abstrakti, iš kurios gramatinio turinio
nėra aišku, kokia turi būti norminio administracinio akto sąsaja su ABTĮ 22 straipsnio 1
dalyje numatytų subjektų teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimu, tačiau teismų
praktika šiuo aspektu yra suformavusi aiškias nuostatas, skelbiančias, kad ta sąsaja turi
būti tiesioginė, ginčijamas norminis aktas turi būti taikytinas sprendžiant konkretų individualų ginčą. Pavyzdžiui, byloje, kurioje pareiškėja V. G. pirmosios instancijos teismo
prašė ištirti norminio administracinio akto – Kretingos rajono savivaldybės teritorijos
ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano teisėtumą siedama jį su savo byla, kurioje prašė įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją perduoti jai detaliojo
planavimo organizatoriaus teises ir pareigas rengiant jai nuosavybės teise priklausančio
žemės sklypo detalųjį planą, Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas paminėtą formuluotę – „nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo“ – konstatavo, kad
tam, jog būtų pradėta norminio administracinio akto teisėtumo patikros byla, turi būti
nustatyta, kad šis norminis teisės aktas realiai buvo pritaikytas ir tokiu būdu nulėmė
realų ar tariamą asmens teisių pažeidimą. Taigi ir asmens teisių pažeidimas turi būti
siejamas su teisės akte numatytų elgesio taisyklių realiu pritaikomumu, o ne vien su
teisės akto buvimu. Galimas, hipotetinis pareiškėjos teisių pažeidimas ir ginčijamo akto
galimas pritaikymas ateityje nėra pagrindas konstatuoti, kad norminio administracinio
akto teisėtumo tyrimas yra susijęs su asmens teisių ar saugomų interesų pažeidimu.
Administracinio teismo jurisdikcijos pripažinimas tokiu atveju kaip šis reikštų nukrypimą nuo norminio administracinio akto teisėtumo patikra siekiamo tikslo ir tai, kad
būtų nepaisoma kitų ABTĮ 111 straipsnio 1 dalyje keliamų bylos nagrinėjimo administraciniame teisme sąlygų, kurios suponuoja, kad turi egzistuoti individualus ginčas (o
ne ginčas dėl norminio akto), kurio išsprendimui ir yra reikalinga ištirti byloje taikyto
norminio administracinio akto teisėtumą (2011 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1415/2011).
3. Tais atvejais, kai asmuo ginčija administracinį aktą, kuris nesukelia jokių teisinių
pasekmių ir neturi savarankiškos teisinės galios, tačiau kartu prašoma ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą, toks prašymas nelaikytinas kaip susijęs su individualia
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byla. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog UAB „Energetikas“
nebuvo tinkamas subjektas paduoti abstraktų prašymą ištirti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-317 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d.
sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d.
sprendimo Nr. T2-317 papildymo“ teisėtumą, todėl šis prašymas negalėjo būti laikomas
kaip pateiktas ryšium su individualia byla, nes pareiškėjas, be reikalavimų ištirti pirmiau nurodytų norminių administracinių aktų teisėtumą, reikalavo panaikinti teigiamą
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008 m. gruodžio 18 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą, kuris yra vientiso bendrojo teritorijų planavimo
dokumento rengimo sudėtinė dalis, ir dėl jo atskiras savarankiškas materialinis teisinis
reikalavimas negali būti reiškiamas (2010 m. kovo 15 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A662-1285/2010).
4. Pažymėtina, jog nors pagal ABTĮ 110 straipsnio 1 dalį teismai priskirti prie subjektų, galinčių paduoti abstraktų prašymą, Vyriausiasis administracinis teismas, pasirėmęs ABTĮ 111 straipsnio 2 dalies 1 punktu nurodančiu, kad Vyriausiasis administracinis
teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jeigu prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla, taip pat ABTĮ 112 straipsnio
1 dalimi, kurioje nustatyta, kad bendrosios kompetencijos teismas turi teisę kreiptis į
administracinį teismą prašydamas patikrinti tik tokio norminio administracinio akto,
kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, teisėtumą, priėjo išvados, kad Vyriausiasis administracinis teismas turi teisę atsisakyti priimti bendrosios kompetencijos arba
administracinio teismo prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jei
toks prašymas yra nesusijęs su nagrinėjama individualia byla, o jei toks prašymas buvo
priimtas, Vyriausiasis administracinis teismas turi teisę nutraukti norminę administracinę bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai. Pagrįsdamas šias išvadas Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog norminio administracinio akto
teisėtumo patikrinimas, kai dėl to į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipiasi
bendrosios kompetencijos ar administracinis teismas, nėra savitikslis dalykas. Norminės
administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas tokiu atveju turi padėti teismui
įvykdyti teisingumą individualioje byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės
ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu) besikreipiančiam teismui. Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui nėra pavesta nagrinėti abstrakčius, hipotetinius,
nesusijusius su nagrinėjama individualia byla teismų paklausimus. Tai, savo ruožtu, suponuoja, kad ir teismai neturi teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su tokiais prašymais, kurių išsprendimas neturės jokios reikšmės jų nagrinėjamos
individualios bylos baigčiai (2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I575–3/2009). Toje pačioje byloje Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog jei
teismo pateiktas prašymas yra tam tikra apimtimi susijęs su nagrinėjama individualia
byla, tačiau peržengia konkrečios individualios bylos ribas ir apima tuos klausimus, tokį
teisinį reguliavimą, kurie nėra susiję su teismo nagrinėjama individualia byla, tuomet
Vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į teismų bendradarbiavimo ir kooperavimosi poreikį, į tai, kad teismo sprendimas norminėje administracinėje byloje turi
būti naudingas besikreipiančiam teismui ir susijęs su jo nagrinėjama individualia byla,
turi teisę, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, arba atsisakyti priimti tam tikrą dalį
prašymo, o jei jis priimtas – atitinkamą bylos dalį nutraukti, arba patikslinti pareikšto
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prašymo turinį taip, kad jis atitiktų individualios bylos aplinkybes, padėtų tinkamai išspręsti tą individualią bylą. Atsižvelgdamas į šias taisykles, Vyriausiasis administracinis
teismas savo procesiniuose sprendimuose paprastai aiškiai apibrėžia ginčijamo norminio administracinio akto tyrimo apimtį (2009 m. kovo 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-15/2009, 2010 m. liepos 26 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I575-3/2010 ir kt.).
5. Iš ABTĮ 110 straipsnio 1 dalies matyti, jog šios kategorijos bylose tyrimo dalykas
yra norminio administracinis akto (ar jo dalies) atitiktis įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, taip pat konkrečios visuomeninės organizacijos, bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos priimto bendro pobūdžio akto teisėtumas.
Atskleidžiant norminio administracinio akto turinį, teismų praktikoje dažniausiai
vadovaujamasi ABTĮ 2 straipsnio 13–15 dalyse pateiktomis norminio teisės akto, individualaus akto ir administracinio akto sąvokomis, iš jų kylančiais atskyrimo kriterijais. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog daugelis ABTĮ 2
straipsnio 13 dalyje nurodytų požymių yra vertinamieji, todėl kiekvienu atveju teismas,
spręsdamas, ar teisės aktas, dėl kurio teisėtumo ištyrimo yra kreiptasi į administracinį
teismą, gali būti pripažintas norminiu administraciniu aktu, būtinai turi išsiaiškinti šiame teisės akte įtvirtintų elgesio taisyklių pobūdį, subjektų ratą, kuriems taikomas aktas,
aktą priėmusio subjekto statusą bei kitas akto priėmimo aplinkybes (2011 m. lapkričio
14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-556-16/2011). Kitaip tariant, turi būti
vertinama aktui būdingų požymių visuma, o ne atskiri jo elementai.
6. Teisės doktrinoje pirmiausiai pripažįstama, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai),
kuriuose yra teisės normų. Plačiau apie norminių ir individualių aktų atribojimą žr. Apibendrinimo skyriaus II.1. Skundo (prašymo) priskirtinumas administracinių teismų kompetencijai paragrafą 10. Šioje apibendrinimo dalyje, atsižvelgiant į norminių administracinių bylų nagrinėjimo specifiką, tik atkreiptinas dėmesys į
šiuos jau pirmiau aptartus norminio administracinio akto požymius:
6.1. Aktą priėmusio subjekto statusas – viešojo administravimo subjektas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nepripažino Lietuvos žurnalistų ir leidėjų
etikos kodekso norminiu administraciniu aktu be kita ko konstatavęs, jog viešojo administravimo funkcijas gali įgyvendinti ne tik valstybiniai ir savivaldybių administravimo
subjektai, tačiau ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (viešosios įstaigos, valstybės įmonės,
nevyriausybinės organizacijos, asociacijos), kurie pagal įstatymus turi įgaliojimus atlikti
viešąjį administravimą. Kadangi žurnalistų ir leidėjų organizacijų atstovų susirinkimas
nėra juridinis asmuo, todėl, remiantis vien šiuo formaliu aspektu, jis negali būti pripažintas viešojo administravimo subjektu (2009 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. I442 - 5/2009);
6.2. Akto priėmimo sritis – vykdant administravimo funkciją. Šiuo atveju būtina
atsakyti į klausimą, ar, priimdamas aktą, atitinkamas subjektas vykdė teisės aktų jam priskirtas administravimo funkcijas (2011 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-3364/2011). Tačiau reikia nepamiršti, kad administravimo subjektai gali atlikti
ne tik viešojo, bet ir vidaus administravimo funkcijas (ABTĮ 2 str. 3 d.). Pastarųjų funkcijų atlikimas, kitaip nei viešasis administravimas, visada yra nukreiptas į vidinį viešojo
administravimo subjekto veiklos organizavimą, todėl aktai, priimami vidaus administravimo metu, visada yra adresuojami subjektams, tam tikrais sisteminiais, struktūriniais ir
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(ar) organizaciniais ryšiais susijusiems su šį aktą priėmusiu subjektu. Atitinkamai vidaus
administravimo aktų privalomumą asmenims, kuriems jie adresuojami, lemia ne šiuose
aktuose įtvirtinta valstybės valia, išreikšta per viešojo administravimo subjektams suteikiamus įgaliojimus, o šių asmenų organizacinis ir (ar) struktūrinis pavaldumas jį priėmusiam subjektui bei būtinybė paklusti atitinkamos institucijos, įstaigos, tarnybos ar
organizacijos vidaus darbo tvarkai. Tokie aktai gali atitikti kai kuriuos norminių administracinių aktų požymius, tačiau, skirtingai nei norminiams administraciniams aktams,
vidaus administravimo aktams nėra būdingas visuotinio privalomumo požymis, todėl
vidaus administravimo aktai nelaikytini norminiais administraciniais aktais ABTĮ prasme (2011 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–960/2011). Teismų
praktika patvirtina, jog vidaus administravimo aktais buvo pripažinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Švenčionėlių miesto
seniūnijos seniūno pareigybės aprašymas, Valstybinio maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus įsakymas „Dėl darbo instrukcijos KT-1-3-D1 “Sprendimų pildymo tvarka”,
Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl operatyvaus informacijos apie
ypatingus įvykius rinkimo, apdorojimo, perdavimo bei jos saugojimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl policijos įstaigų budėtojų padalinių darbo organizavimo instrukcijos patvirtinimo“ ir kt. (2011 m. balandžio
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-960/2011, 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A63–1650/2008, 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 -1580/2008);
6.3. Akto visuotinis privalomumas, kuris nusakomas akto taikymo apimtimi ir jo
privalomumu. Norminis administracinis aktas adresuojamas neapibrėžtam asmenų ratui arba ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais (2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502–428/2008). Visuotinis privalomumas – vienas iš
svarbiausių norminio administracinio akto požymių, kuris tiesiogiai siejamas su aktą
priėmusiam subjektui suteiktais viešojo administravimo įgaliojimais, sudarančiais prielaidas priimamais aktais išreikti valstybės valią ir nustatyti teisės normas, privalomas
neapibrėžtam asmenų ratui (2011 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556–960/2011). Atsižvelgiant į tai, vidaus administravimo aktai, individualūs teisės
aktai, rekomendacinio pobūdžio aktai negali būti laikomi norminiais (2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010).
7. Pažymėtina, jog yra tokių teisės aktų, dėl kurių teisinio statuso (priskyrimo norminiams administraciniams aktams) nėra lengva apsispręsti. Pavyzdžiui, tokie yra specialieji teritorijų planavimo dokumentai. Skirtingai nei bendrasis ar detalusis planavimas,
specialusis teritorijų planavimas pasižymi didele šio planavimo dokumentų, išvardintų
Teritorijų planavimo įstatyme, įvairove, kas ir lemia tai, kad specialusis teritorijų planavimo dokumentas gali būti priskiriamas arba prie norminių, arba prie individualių
administracinių aktų, be to, vien faktas, jog konkretus teritorijų planavimo dokumentas
yra priskirtinas prie specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, neleidžia daryti išvados, jog jis yra norminio ar individualaus pobūdžio aktas. Todėl vertinant, ar konkretus
specialiojo teritorijų planavimo dokumentas yra norminis administracinis aktas, gali
būti sprendžiama tik kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į šio dokumento reguliavimo apimtį ir jo pobūdį bei kitus, jau anksčiau aptartus, kriterijus. Pavyzdžiui, teismų
praktikos pavyzdžiai rodo, jog norminiu administraciniu aktu buvo pripažintas Kauno
rajono savivaldybės tarybos sprendimas toje dalyje, kurioje patvirtintas Kauno laisvo828
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sios ekonominės zonos specialusis planas (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556‑2007/2011).
8. ABTĮ 110 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog šios kategorijos bylose tyrimo dalyku yra
ir konkrečios visuomeninės organizacijos, bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos priimto bendro pobūdžio akto teisėtumas. Terminas „bendro pobūdžio aktas“ ABTĮ neapibrėžtas, tačiau teismų praktika patvirtina, jog su šios sąvokos
aiškinimu teismai kartais vis dėlto susiduria. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas nepripažino Lietuvos socialdemokratų partijos valdybos 2011 m. spalio 27 d.
nutarimo dėl G. L. narystės partijoje pabaigos kaip politinės partijos priimto bendro
pobūdžio akto konstatavęs, jog tai individualus sprendimas (2012 m. gruodžio 6 d. nutartis).
9. Pažymėtina ir tai, jog galimas tik tokio bendro pobūdžio akto teisėtumo tyrimas,
kuris priimtas ABTĮ 110 straipsnio 1 dalyje numatytų subjektų, t. y. visuomeninės organizacijos, bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos. Atsižvelgiant
į tai, Vyriausiasis administracinis teismas Lietuvos Respublikos Seimo socialdemokratų
partijos frakcijos reglamento nelaikė priimtu politinės partijos aktu nustatęs, jog reglamentas buvo priimtas įgyvendinant Seimo statuto 38 straipsnio 4 dalies normą, kurioje
yra numatyta, jog „frakcijos pačios nusistato darbo tvarką, neprieštaraujančią šiam statutui“. Teismas, atsižvelgęs į Konstitucijoje įtvirtinto laisvo mandato principą, pažymėjo,
jog nors frakcijos paprastai yra glaudžiai susijusios su politinėmis partijomis, tačiau
tai nereiškia, kad frakcija yra politinė partija Seime, kad kiekviena savo atstovus Seime
turinti partija kartu yra ir frakcija, todėl frakcijos reglamentas išlieka frakcijos priimtu
dokumentu (2012 m. sausio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I662-15/2012).
10. Iš ABTĮ šešiolikto skirsnio nuostatų matyti, kad analizuojamos kategorijos bylose tiriama norminio administracinio akto (jo dalies) atitiktis įstatymui ar Vyriausybės
norminiam aktui. Atsižvelgiant į tai, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti ginčijamų aktų (jų nuostatų) atitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (2010 m. liepos mėn. 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444 –5/2010),
taip pat norminių administracinių aktų atitikties žemesnės teisinės galios nei Vyriausybės nutarimai teisės aktams. Šiuo aspektu teismų praktika yra pateikusi išaiškinimą,
jog byloje taikytinų norminių administracinių aktų atitiktis žemesnės teisinės galios nei
Vyriausybės nutarimai teisės aktams turi būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju
nagrinėjant individualią bylą, jei tam yra būtinybė. Bylą nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad norminis administracinis aktas prieštarauja aukštesnės teisinės galios (tačiau
žemesniems nei Vyriausybės nutarimai) poįstatyminiams aktams, neturi tokiu aktu vadovautis ir turi išspręsti bylą, remdamasis teisės aktų kolizijų sprendimo taisyklėmis.
Pagal tokias pačias taisykles individualią bylą nagrinėjantis teismas turi išspręsti ir to
paties hierarchinio lygmens norminių administracinių aktų tarpusavio prieštaravimą
bei priimti sprendimą byloje (2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525–223/2012).
11. Pareiškėjai itin dažnai prašo ištirti norminio administracinio akto atitiktį ne
tik įstatymų nuostatoms, bet ir pačiai Konstitucijai, kaip aukščiausią teisinę galią turinčiam teisės aktui, kuris įtvirtina pagrindines teisinio reguliavimo nuostatas ir sudaro įstatymų leidybos pagrindą. Administracinis teismas įgaliojimus vertinti poįstatyminio norminio akto, kurio teisėtumo tyrimas nepriskirtinas Konstitucinio Teismo
kompetencijai, atitiktį Konstitucijai turi, tačiau tokiais atvejais nekvestionuojant, kad
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Konstitucijos oficialaus aiškinimo funkcija yra išimtinė Konstitucinio Teismo kompetencija, administraciniai teismai, tiesiogiai taikydami Konstitucijos nuostatas, privalo
nenukrypti ir tiksliai pritaikyti jau suformuluotas konstitucinės jurisprudencijos nuostatas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, atmesdamas Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos argumentą, jog Vyriausiasis administracinis teismas
nekompetentingas vertinti ginčijamo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos laisviesiems
vartotojams“ atitikties Konstitucijos nuostatoms, pažymėjo, kad 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 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 (2011 m. kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I575-3/2011).
12. Subjektų pareiškimai ištirti norminio administracinio akto teisėtumą nagrinėjami tik įsigaliojusių norminių administracinių aktų atžvilgiu. Todėl tais atvejais, kai
nustatoma, kad norminis aktas nebuvo paskelbtas Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo
ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, jis negali būti pripažintas oficialiai galiojančiu norminiu administraciniu teisės aktu, todėl ir tokio akto teisėtumo tyrimas negalimas (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-603/2008).
Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad ginčijamo norminio administracinio akto panaikinimas iki sprendimo byloje priėmimo reiškia, kad tais atvejais,
kai į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne
teismai, norminio administracinio akto teisėtumo byla praranda savo objektą, o byla nutraukiama. Tokia pozicija grindžiama tuo, jog akto teisėtumo ar neteisėtumo konstatavimas jau nebėra būtinas, siekiant administraciniam ar bendrosios kompetencijos teismui
įvykdyti teisingumą individualioje byloje. Pripažinimas, kad nebegaliojantis norminis
administracinis aktas prieštaravo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, nebetektų prasmės, nes neturėtų poveikio visuomeniniams santykiams, o toks poveikis būtų
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tik tada, jei teisme būtų nagrinėjama individuali byla, susijusi su pažeistų subjektinių
teisių gynimu, ir norminio administracinio akto teisėtumo bylą inicijuotų individualią
bylą nagrinėjantis teismas (2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I4441/2009, 2009 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1449/2009).
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nustatęs, jog nors 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 atsižvelgęs į tai, kad
nagrinėjamą norminę administracinę bylą inicijavo teismas, kuriam kilo abejonės dėl
individualioje administracinėje byloje taikytino norminio administracinio akto nuostatos teisėtumo, konstatavo, jog Vyriausiasis administracinis teismas privalo išnagrinėti šį
prašymą neatsižvelgiant į tai, jog ginčijama nuostata yra panaikinta (2011 m. birželio 20
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I756-6/2011).
Šiuo aspektu reikia pažymėti, jog net ir tuo atveju, kai ginčijamas norminis administracinis aktas nors ir nėra formaliai panaikintas iki sprendimo byloje priėmimo (kai
kreipimąsi yra padavęs ne teismas), tačiau toks aktas faktinio poveikio visuomeniniams
santykiams tiesiogiai nedaro, norminė administracinė byla taip pat nutraukiama. Tokia išvada padaryta byloje Nr. I444-2/2009, kurioje Seimo narys prašė ištirti, ar Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintų
Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės 2006 m. taisyklių 4 ir 5.1‑5.4 punktai tam tikra apimtimi neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimui
Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“. Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog ginčijami visuomeniniai santykiai (reikalavimai, keliami žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems
gauti atskiras tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų) šiuo metu inter alia yra sureguliuoti
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3D-248
patvirtintose Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio
veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais),
o ne taisyklėse, kurių teisėtumą ir prašo ištirti pareiškėjas, todėl ginčijamas teisinis reguliavimas laikytinas nebegaliojančiu (nebetaikytinu ir nebeaktualiu šiuo metu sprendžiant dėl atitinkamų visuomeninių santykių sureguliavimo turinio) (2009 m. sausio 19
d. nutartis administracinėje byloje Nr. I444–2/2009).
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog anksčiau paminėta taisyklė (ginčijamo norminio
administracinio akto panaikinimas iki sprendimo byloje priėmimo reiškia, jog tais atvejais, kai į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipėsi
ne teismai, administracinio akto teisėtumo byla praranda savo objektą) taikytina ir tais
atvejais, kai ginčijamo teisės akto nuostatos nors nėra panaikintos, tačiau yra panaikintas (pakeistas) teisinis reguliavimas, kurio atitikčiai turėjo būti tiriamos ginčijamos
normos, nes teisės akto, kuriam galimai prieštarauja norminis administracinis aktas,
panaikinimas (pakeitimas) turi įtakos norminio administracinio akto teisėtumo bylai.
Tokios išvados priėjo Vyriausiasis administracinis teismas byloje, kurioje Seimo narys
prašė ištirti, ar Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258, 59.2 ir 68.3 punktai neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 daliai (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr.
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IX-1565 redakcija). Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog naujas teisinis reguliavimas, išdėstytas Šilumos ūkio įstatymo 2007 m. lapkričio 20 d. redakcija Nr. X-1329, pareiškėjo argumentus daro nebeaktualius, o kadangi į Vyriausiąjį administracinį teismą
kreipėsi ne individualią bylą nagrinėjantis teismas, norminio administracinio akto teisėtumo teisena nebegalima (2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I444–4/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m.,
22 – 45 p.).
13. Tais atvejais, kai yra 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 teisinės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu
(2009 m. balandžio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575–19/2009). Nustatęs
norminio administracinio akto prieštaravimą aukštesnės galios teisės aktams dėl įstatymuose numatytų norminio administracinio akto rengimo ir priėmimo procedūrų nesilaikymo, t. y. nustatęs, kad ginčijamas norminis administracinis aktas yra neteisėtas
visa apimtimi, teismas gali atsisakyti vertinti atskirų šio norminio administracinio akto
nuostatų, dėl kurių pareiškėjas kreipėsi į teismą konkrečioje byloje, teisėtumą (2007 m.
rugsėjo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. Nr. I17-11/2007).
14. Paminėtina ir tai, kad tyrimas, ar norminis administracinis aktas (jo dalis) neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, ir
atitinkamų sprendimų priėmimas visuomet suponuoja būtinumą bylą sprendžiančiam
administraciniam teismui išsiaiškinti, ar tie aukštesnės galios teisės aktai (jų dalys) patys
neprieštarauja kuriems nors kitiems dar aukštesnės galios teisės aktams, inter alia (ir
pirmiausia) Konstitucijai, ir, jeigu kyla abejonių, imtis Konstitucijoje ir įstatymuose numatytų priemonių joms pašalinti, aišku, neįsiterpiant į Konstituciniam Teismui priskirtus įgaliojimus. To nepadarius, būtų rizikuojama priimti tokį sprendimą, kuris nebūtų
teisingas, t. y. pritaikyti tam tikrą teisės aktą (jo dalį), grindžiamą tokiu aukštesnės galios
teisės aktu, kuris, jeigu atitinkamas tyrimas būtų atliktas, pats turėtų būti pripažintas
prieštaraujančiu kitam dar aukštesnės galios teisės aktui ar net Konstitucijai, arba netaikyti tam tikro teisės akto (jo dalies), administracinio teismo pripažinto prieštaraujančiu
aukštesnės galios teisės aktui, nors tas aukštesnės galios teisės aktas, jeigu atitinkamas
tyrimas būtų atliktas, pats turėtų būti pripažintas prieštaraujančiu kitam dar aukštesnės
galios teisės aktui ar net Konstitucijai. Jeigu taip įvyktų, galėtų būti sudarytos prielaidos
pažeisti Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes, inter alia asmens
konstitucines teises. Tokias išvadas padarė Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d.
savo nutarime, be kita ko, nurodęs, jog jei administracinis teismas suabejoja to Seimo,
Respublikos Prezidento ar Vyriausybės išleisto arba referendumu priimto aukštesnės
galios teisės akto (jo dalies) atitiktimi dar aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir
pirmiausia) Konstitucijai, tai suponuoja atitinkamos konstitucinės justicijos bylos inicijavimą Konstituciniame Teisme, taigi ir administracinių teismų pareigą tokiais atvejais
kreiptis į Konstitucinį Teismą su atitinkamu prašymu. Administracinių teismų praktikoje tokios pareigos laikomasi (2008 m. vasario 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. I502-1/2008).
15. Nors ABTĮ neįtvirtina abstraktaus prašymo priėmimo stadijos, tačiau gavęs ati832
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tinkamą prašymą, teismas, kiek tai būtina ir galima, taiko ABTĮ 37 straipsnio nuostatas,
reglamentuojančias skundo priėmimą pirmosios instancijos teisme, ir sprendžia tokio
prašymo priėmimo klausimą, t. y. tikrina, ar jo turinys tinkamas, ar paduotas tinkamo
subjekto, ar jis paduotas pagal teismingumą ir pan.
16. ABTĮ 111 straipsnio 2 ir 3 dalyse yra numatyti specialūs reikalavimai, kurių turi
būti laikomasi sprendžiant šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų konkrečioje byloje pareikšto prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimą. Tokiu atveju prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimas yra išsprendžiamas teismo nutartimis – atmesti prašymą arba
pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, jei bylą nagrinėjantis teismas
yra kompetentingas nagrinėti atitinkamų norminių administracinių aktų teisėtumą. Kai
pats prašymą gavęs teismas (bendrosios kompetencijos ar specializuotas teismas) nėra
kompetentingas jį nagrinėti, ABTĮ 112 straipsnyje nustatyta tvarka jis turi teisę ir pareigą kreiptis atitinkamai arba į Vyriausiąjį administracinį teismą, arba apygardos administracinį su prašymu patikrinti konkretaus norminio administracinio akto teisėtumą
(ABTĮ 111 str. 3 d.).
Pabrėždamas nutarties pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą
svarbą, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog norminio administracinio
akto teisėtumo tyrimas tame pačiame administraciniame teisme, kuriame nagrinėjama
individuali byla, gali būti pradėtas tik tuo atveju, kai yra priimta konkrečią administracinę bylą nagrinėjančio teismo nutartis pradėti norminio administracinio akto teisėtumo
tyrimą, kurioje apibrėžtas tokio tyrimo dalykas ir ribos (nurodytas konkretus norminis
administracinis aktas ar jo dalis, kurių teisėtumas bus tiriamas; nurodytos konkrečios
įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatos, kurioms galbūt prieštarauja atitinkamas norminis administracinis aktas ar jo dalis; pateikta konkreti teisinė motyvacija,
sudaranti pagrindą abejoti norminio administracinio akto ar jo dalies atitikimu tam
tikroms įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatoms). Tokia teismo nutartis turi
dvejopą pobūdį. Ji fiksuoja konkrečios nagrinėjamos administracinės bylos proceso eigą
ir yra tos bylos procesinis dokumentas, tačiau kartu ši nutartis yra ir kitos (norminės)
administracinės bylos procesinis dokumentas, kuriuo ta kita byla pradedama (2011 m.
gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011 m., 374 – 384 p.).
17. ABTĮ 111 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jeigu: 1) prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla; 2) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčijamo
norminio administracinio akto; 3) teismo žinioje yra byla dėl ginčijamo norminio
administracinio akto; 4) prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais. Iš čia matyti, jog
prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo metu neapsiribojama vien tik prašymo atitikimo formaliems įstatyme nurodytiems procesiniams reikalavimams patikrinimu, kaip tai daroma skundo priėmimo įprastinėse administracinėse
bylose atveju. Spręsdamas prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimą, teismas privalo įvertinti ir tokio prašymo turinį (2011 m. gruodžio 15
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011). Aiškindamas ABTĮ 111 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą pagrindą, Vyriausiasis administracinis teismas priėjo
išvados, jog prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra pagrįstas, kai
prašymas siejamas su prašomos normos taikymu konkrečioje situacijoje ir teisingas by833
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los išsprendimas bei galbūt pažeistos teisės gynimas įmanomas tik ištyrus norminio
administracinio akto teisėtumą (2008 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A261-661/2008). Kitaip tariant, tarp individualios bylos ir norminio teisės akto turi
būti prejudicinis ryšys (2012 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A43897/2012).
18. Tačiau pabrėžtina, kad vis dėlto būtent teismas galutinai konstatuoja, kokios
norminių aktų nuostatos taikytinos byloje ir kaip jos turi būti aiškinamos, todėl būtent
teismas ir turi galutinai nuspręsti, ar jo nagrinėjamos konkrečios bylos išsprendimui
yra reikalinga pradėti atskirą norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą ir kokia
apimtimi toks tyrimas turi būti atliekamas (2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011). Taigi teismas nėra saistomas asmens prašymo ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą ir gali jį atmesti tais atvejais, kai jam nekyla
abejonių dėl ginčijamo akto.
19. ABTĮ 113 straipsnis įtvirtina reikalavimus bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo nutarčiai, kuria kreipiamasi į administracinį teismą prašant patikrinti, ar
konkretus norminis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą. Tarp minėtame straipsnyje nustatytų reikalavimų yra ir reikalavimas teisiniais argumentais pagrįsti savo abejonę dėl ginčijamo akto (ar jo dalies) teisėtumo (ABTĮ 113 str. 1 d. 6 p.). Išskirdamas
šio reikalavimo svarbą, Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, jog teisiniai
argumentai privalo būti išsamūs, aiškūs, logiški ir nuoseklūs, teismas neturėtų apsiriboti
vien tik bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais. Teismo prašyme neturėtų būti ir
nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų. Minėti trūkumai
gali būti pagrindu atsisakyti priimti teismo prašymą ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p., 114 str. 1 d.) arba nustatyti terminą trūkumams
pašalinti (ABTĮ 37 str. 1 d., 114 str. 1 d.), o jei jis jau buvo priimtas – norminę administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ
101 str. 1 p., 114 str. 1 d.). Teisėjų kolegija taip pat nurodė, jog minėti trūkumai gali lemti
per siauras norminio administracinio teisės akto teisėtumo patikrinimo ribas, dėl ko
nebus išnagrinėti visi besikreipiančiam teismui galimai reikšmingi teisinio reguliavimo
aspektai (2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575–3/2009).
ABTĮ nėra įtvirtinta, kokius reikalavimus turi atitikti abstraktus prašymas ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą, ABTĮ 110 straipsnio 1 dalyje tik nustatyta,
kad tokio prašymo forma yra pareiškimas, tačiau ABTĮ 114 straipsnio 1 dalis numato,
kad bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjamos pagal bendrąsias
šiame įstatyme nustatytas proceso taisykles. Todėl pareiškimo dėl norminio administracinio akto teisėtumo turinys turėtų iš esmės atitikti ABTĮ 23 ir 24 straipsniuose išdėstytus reikalavimus, atsižvelgiant į specialių procesinių normų, išdėstytų ABTĮ šešioliktame skirsnyje, nuostatas bei ginčų dėl norminių administracinių aktų specifiką. Taigi
kreipimosi į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo pagrindas yra teisiniai argumentai, kuriais pareiškėjas grindžia savo abejonę dėl ginčijamo norminio administracinio akto (ar jo dalies) teisėtumo. Šios išvados padarytos
byloje, kurioje be kita to Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad pareiškėjo
pozicija dėl norminio administracinio akto (jo dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, pareiškime turi būti
išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę, kad teisės aktas (jo
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dalis) prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Pareiškėjas negali apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais, taip pat vien tik tvirtinimu, kad norminis administracinis aktas, jo manymu, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui,
bet privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijamo norminio administracinio akto punktai (jų
pastraipos ar punktų papunkčiai), kokia apimtimi prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės
norminiam aktui, ir savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio
akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Pareiškėjas, formuluodamas teisinius argumentus, keliančius abejonių norminio administracinio akto teisėtumu, turi
išnagrinėti tiek atitinkamo norminio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti savo
konkrečią nuomonę dėl prieštaravimų tarp šių aktų. Priėmus nagrinėti pareiškimą dėl
norminio administracinio akto (jo dalies) teisėtumo ištyrimo, kurio turinys neatitinka
minėtų reikalavimų, nebūtų užtikrinamas rungimosi principo įgyvendinimas, nes būtų
suvaržytos atsakovo (viešojo administravimo institucijos, priėmusios ginčijamą norminį administracinį aktą) teisės, kadangi atsakovui būtų sunkiau atsiliepime išdėstyti savo
poziciją dėl pareiškėjo argumentų bei pasirengti teisminiam nagrinėjimui (2012 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012).
20. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjamos pagal bendrąsias šiame įstatyme nustatytas proceso taisykles (ABTĮ 114 str. 1 d.), kas reiškia, jog taikyti ginčo teisenos normas bylos dėl norminio administracinio akto nagrinėjimo atveju
teismas turėtų, jeigu ABTĮ 110–117 straipsniai nedaro atitinkamų išimčių ir ginčo teisenos normų taikymas neprieštarauja bylų dėl norminio administracinio akto teisėtumo
tyrimo esmei (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-209/2012).
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas netenkino norminio administracinio
akto tyrimo byloje pateikto individualioje byloje buvusio pareiškėju UAB „JCDecaux
Lietuva“ prašymo įtraukti jį trečiuoju suinteresuotu asmeniu norminėje administracinėje byloje, nurodęs, jog nors ABTĮ šešioliktame skirsnyje nėra atskirai aptartas klausimas dėl proceso šalių ir dalyvių šio pobūdžio bylose, tačiau norminio administracinio
akto teisėtumo tyrimo procesas yra specifinis, iš esmės besiskiriantis nuo individualaus
pobūdžio administracinių bylų nagrinėjimo, šiuo procesu siekiama ne išspręsti konkrečių asmenų subjektinių teisių pažeidimo klausimą, o nuspręsti dėl norminio administracinio akto teisėtumo. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog įvertinus vieną iš norminių
administracinių aktų požymių, o būtent – šiuose aktuose įtvirtintų taisyklių visuotinį
privalomumą, akivaizdu, jog asmenų, kurių teisėms ar pareigoms bylų dėl tokių aktų
teisėtumo baigtis galėtų turėti įtakos, rato apibrėžimas yra neįmanomas. Taigi ir teisinio suinteresuotumo institutas, taikytinas nagrinėjant individualias administracines
bylas pagal bendrąsias administracinių bylų teisenos taisykles, negali būti mechaniškai
perkeltas ir taikomas norminių administracinių bylų teisenoje (2010 m. balandžio 14 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. I444-4/2010).
21. Išnagrinėjęs bylą dėl prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą,
administracinis teismas priima vieną iš šių sprendimų: 1) skundžiamą norminį administracinį aktą (ar jo dalį) pripažinti teisėtu ir prašymą dėl jo panaikinimo atmesti;
2) skundžiamą norminį administracinį aktą (ar jo dalį) pripažinti prieštaraujančiu įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui ir laikyti jį panaikintu (ABTĮ 115 str. 1 d.). Pastaruoju atveju kyla norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu teisinės pase835
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kmės. Bendra taisyklė skelbia, jog 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 (ABTĮ 116 str. 1 d.), tačiau, atsižvelgęs į konkrečias bylos
aplinkybes ir įvertinęs neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, teismas savo sprendimu
gali nustatyti, jog panaikintas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti
taikomas nuo jo priėmimo dienos (ABTĮ 116 str. 2 d.). Vyriausiasis administracinis teismas šiuo aspektu yra išaiškinęs, jog ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje vartojama konstrukcija „paprastai negali būti taikomas“ suponuoja išvadą, kad galimos minėtos taisyklės,
kad aktas negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs
administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, išimtys. Iš teismo praktikos matyti, kad šios išimtys pirmiausia siejamos
su nagrinėjama konkrečia administracine byla, kurioje sprendžiamas ginčas kylantis
iš administracinių teisinių santykių ir to ginčo svarstymo metu atliekamas norminio
administracinio akto (ar jo dalies) tyrimas dėl atitikimo aukštesnės galios teisės aktams.
Tada priimtas sprendimas norminio administracinio akto byloje neabejotinai turi būti
taikomas ginčo, kilusio iš administracinių teisinių santykių, proceso dalyviams, vadovaujantis ta išimtimi, kuri ir įtvirtinta ABTĮ 116 straipsnio 2 dalyje. Teigiant priešingai
nebūtų prasmės inicijuoti norminio administracinio akto (ar jo dalies) ištyrimą konkrečioje administracinėje dalyje, o asmeniui besikreipusiam teisminės gynybos apsiginti
nuo neteisėtų viešojo administravimo sistemos subjektų veiksmų. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog tais atvejais, kai įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu norminis administracinis teisės aktas (ar jo dalis) pripažįstamas neteisėtu pagal teismo, suabejojusio
tokio akto, taikytino individualioje byloje, teisėtumu, prašymą, teismas, atnaujinęs bylos
nagrinėjimą bei spręsdamas ginčą, teisiniams santykiams, iš kurių kilo ginčas, neteisėtu
pripažinto norminio administracinio teisės akto taikyti negali, o pirmosios instancijos
teismo sprendime nurodyti argumentai dėl skundžiamo individualaus administracinio
akto teisėtumo ir pagrįstumo apeliacine tvarka negali ir neturi būti vertinami (2010 m.
balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556-30/2010).
Kita išimtis, susijusi su norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu teisinėmis pasekmėmis, išdėstyta byloje Nr. A502-72/2009, kurioje norminės administracinės
bylos sprendimas sukėlė tiesiogines pasekmes individualioje byloje ir dar po pirmosios
instancijos teismo sprendimo priėmimo. Paminėtoje byloje be kita ko ginčytas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. O320, priimtas Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktų
pagrindu, ir kuris Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. sprendimu paliktas nepakeistu. Vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. kovo 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I17-08/2007 (paskelbtas Valstybės žiniose 2007 m. kovo
20 d.) pripažino, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Gamtinių
dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktai prieštarauja Lietuvos
Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalims. Atsižvelgęs į tai bei pasirėmęs teismų praktikos nuostatomis dėl sprendimo įvykdymo, Vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A502-72/2009 panaikino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. O3-20 konstatavęs, jog Vyriausiojo
administracinio teismo sprendimo, kuriuo norminis administracinis aktas pripažintas
neteisėtu, galia paprastai yra nukreipta į ateitį, tačiau ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje var836
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tojama sąvoka „paprastai negali būti taikomas... “ suponuoja išvadą, kad iš šios bendro
pobūdžio taisyklės yra galimos ir išimtys, t. y. atvejai, kai ši bendro pobūdžio taisyklė yra
netaikoma. Ir nors pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė ir paskelbė 2007 m.
kovo 13 d., t. y. jau po Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 5 d. sprendimo
priėmimo, tačiau dar prieš jo oficialų paskelbimą „Valstybės žiniose“. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. sprendimas įstatymų nustatyta tvarka buvo
apskųstas apeliacine tvarka, todėl neįsiteisėjo, todėl 2006 m. balandžio 27 d. nutarimas
Nr. O3-20 galutinio teisinio stabilumo neįgijo, sprendimo priėmimo procedūroje nustatytų faktinių aplinkybių teisinis kvalifikavimas dar nėra užbaigtas ir šis sprendimas dar
negali būti laikomas teisėtu. Todėl tiek atsakovas, tiek apeliacinės instancijos teismas,
nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka po to, kai atitinkamas norminis administracinis
aktas buvo pripažintas neteisėtu, jau nebegali vadovautis ir remtis tomis teisės normomis (šiuo atveju – Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4
punktais), kurios yra pripažintos prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui (neteisėtomis) dar iki procesinio sprendimo, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės, priėmimo
apeliacinės instancijos teisme. Priešingu atveju tektų daryti išvadą, kad galutinio teisino
stabilumo neįgijęs administracinis aktas yra teisėtas, nors jis ir buvo priimtas remiantis
teisės normomis, prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui, o apeliacinės instancijos teismas, atlikdamas galutinį teisinio stabilumo dar neįgijusio administracinio
akto teisėtumo įvertinimą, turėtų remtis neteisėtomis (prieštaraujančiomis aukštesnės
galios teisės aktui) teisės normomis. Tačiau šioje byloje nustatytų aplinkybių kontekste
tai būtų neteisinga, nesiderintų su teisės aktų hierarchijos principu (2009 m. balandžio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-72/2009).
22. Teismui pripažinus norminį administracinį aktą (ar jo dalį) neteisėtu, toks aktas
pašalinamas iš teisės sistemos, todėl kyla tam tikros pasekmės ir teisėkūros subjektams.
Vyriausiasis administracinis teismas šiuo aspektu ne kartą yra pasisakęs ir pažymėjęs,
kad administraciniam teismui pripažinus, kad norminis administracinis aktas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, atitinkamam teisėkūros subjektui kyla pareiga
pakeisti teisinį reguliavimą taip, kad naujai nustatytas teisinis reguliavimas neprieštarautų aukštesnės galios teisės aktams, bei užpildyti dėl norminio administracinio akto
pripažinimo neteisėtu atsiradusias teisės spragas. Administracinis teismas, vykdydamas
įstatymu jam pavestą a posteriori norminių administracinių aktų teisėtumo kontrolę,
negali duoti teisėkūros subjektams privalomų nurodymų, kokiu konkrečiu būdu turėtų
būti pašalinamos dėl atitinkamo norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu
atsiradusios teisės spragos, tačiau administraciniams teismams tenka pareiga įvertinti,
esant atitinkamam įstatyme numatytų subjektų kreipimuisi, ar vykdydamas teisės spragų pašalinimo funkciją teisėkūros subjektas nenukrypo nuo imperatyvių teisės normų
reikalavimų. Net ir tol, kol paminėta konstitucinė teisėkūros subjekto pareiga nėra įvykdyta, teismo neteisėtu pripažintas norminis administracinis aktas (jo dalis) jokiomis
aplinkybėmis negali būti taikomas. Šiuo atžvilgiu tokio teisės akto teisinė galia yra panaikinta (2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I17-11-07).
23. 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 (ABTĮ 117 str. 1 d.), ir tokias išlaidas apmoka institucija, įstaiga,
tarnyba, įmonė, organizacija, kurios administracinis aktas (ar jo dalis) buvo pripažintas
837

III. Informacinė dalis

neteisėtu (ABTĮ 117 str. 2 d.). Administracinėje byloje Nr. A575-247/2011 iškilus klausimui, ar atitinkamuose leidiniuose užtenka paskelbti tik sprendimo rezoliucinę dalį ar
visą sprendimą, Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog atsakovo argumentas, jog nepagrįstas ir neracionalus yra nurodymas atitinkamuose leidiniuose paskelbti
ne tik rezoliucinę, bet ir kitas sprendimo dalis, atmestinas kaip nepagrįstas, ir nors atsakovas nurodo, kad Konstitucinis Teismas formuoja praktiką, jog atsižvelgiant į norminio akto apimtį, pobūdį, dideles paskelbimo išlaidas ir kt., nėra būtina visais atvejais
skelbti teisės aktus visa apimtimi, tačiau 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 ABTĮ 117 straipsnio nuostatų dėl teismo sprendimo paskelbimo
(2011 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-247/2011).
VI.2. Skundų dėl rinkimų ar referendumo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai
(ABTĮ 118 - 121 str.)

24. Rinkimai yra atsakingas politinis procesas, jų pagalba formuojamos reikšmingos
institucijos, todėl jam (formavimui) yra keliami ypatingi reikalavimai. Šios institucijos
negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo,
inter alia dėl to, ar renkant asmenis į politines atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti demokratinės teisinės valstybės principai. Priešingu atveju būtų pakirstas žmonių pasitikėjimas atstovaujamąja demokratija, valstybės institucijomis, pačia valstybe.
Demokratiški rinkimai yra svarbi piliečių dalyvavimo valdant valstybę forma, kartu ir
būtinas valstybės politinių atstovaujamųjų institucijų formavimo elementas. Rinkimai
negali būti laikomi demokratiškais, o jų rezultatai – legitimiais ir teisėtais, jeigu rinkimai
vyksta paminant Konstitucijoje įtvirtintus demokratinių rinkimų principus, pažeidžiant
demokratines rinkimų procedūras (Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 1 d., 2011 m.
lapkričio 17 d., 2012 m. kovo 29 d. nutarimai).
25. Rinkimų bylų nagrinėjimo ypatumai yra nulemti rinkimų teisinių santykių
specifikos – visuomenės interesas reikalauja, kad rinkimų rezultatai būtų įvertinti operatyviai ir naujai suformuotos valdžios ar savivaldos institucijos įstatymų nustatytais
terminais pradėtų savo veiklą (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS469–12/2008). Atsižvelgiant į tai, įstatymų leidėjas, reguliuodamas rinkimų santykius ir iš jų kylančių ginčų sprendimą, ABTĮ įtvirtinto specialias nuostatas dėl tokių
ginčų sprendimo, kurios išdėstytos įstatymo septynioliktame skirsnyje. Iš šio skirsnio
nuostatų matyti, kad tokio pobūdžio bylų nagrinėjimui yra numatytos specialios procesinės taisyklės, kurios tiek skundo padavimo tvarka, tiek jo pateikimo ir išnagrinėjamo terminais, tiek skundo padavimo subjektais ir kt., išsiskiria iš kitų administracinių
teismų kompetencijai priskirtų bylų. Paminėti procesiniai aspektai įtvirtinti ir tam tikruose rinkimų arba Referendumo įstatymuose. Pavyzdžiui, ABTĮ 119 straipsnio 1 ir 2
dalys numatyta, jog Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme, Seimo rinkimų įstatyme,
Referendumo įstatyme, taip pat Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme numatyti asmenys šiuose įstatymuose nurodytais pagrindais ir per nurodytus terminus gali apskųsti
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus paduodant skundą Vyriausiajam administraciniam teismui. Atitinkamai, pavyzdžiui, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme įtvirtinta, jog partija, iškėlusi kandidatus, išsikėlęs kandidatas, atstovas rinkimams, rinkimų
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stebėtojas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, priimtą iki balsavimo pabaigos,
ar kitą rinkimų komisijos veiką turi teisę apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (19 str. 1 d. 3 p.), kandidatų sąrašus iškėlusios partijos, kandidatai, išrinkti savivaldybės tarybos nariai po galutinių rinkimų rezultatų oficialaus paskelbimo iki
pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio bet kurį Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimą ar kitą jos veiką per 5 dienas po Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimo įsigaliojimo ar po to, kai paaiškėjo apie ginčijamą veiką, gali apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris skundus išnagrinėja per 5 dienas (81
str. 5 d.), kandidatų sąrašus iškėlusios partijos, kandidatai, asmenys, įrašyti į mandatus gavusių kandidatų sąrašus, savivaldybės tarybos nariai po pirmojo naujai išrinktos
savivaldybės tarybos posėdžio Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo ar dėl įgaliojimų naujiems savivaldybės
tarybos nariams pripažinimo ar atsisakymus priimti šiuos sprendimus per 15 dienų po
sprendimo įsigaliojimo gali apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui,
kuris šiuos skundus išnagrinėja per 15 dienų (81 str. 6 d.).
Taigi, bylas pagal skundus dėl apylinkės rinkimų komisijos sprendimo arba apylinkės referendumo komisijos sprendimo dėl rinkėjų sąraše ar piliečių, turinčių teisę
dalyvauti referendume, sąraše padarytų klaidų kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja atitinkamas apygardos administracinis teismas (ABTĮ 18 str. 2 d. 8 p., 118 str.), o
galutinė instancija byloms pagal skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo, išskyrus tuos, kurie priskirti Konstitucinio Teismo kompetencijai yra
Vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 20 str. 1 d. 4 p., 119 str.).
26. ABTĮ 119 straipsnio 1 dalis numato, jog Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme, Seimo rinkimų įstatyme, Referendumo įstatyme, taip pat Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme numatyti asmenys šiuose įstatymuose nurodytais pagrindais ir per nurodytus terminus gali apskųsti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus. Aiškindamas
galimą skundo objektą – Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog tai turi būti sprendimas, taip kaip jis suprantamas
viešojoje teisėje, t. y. teisės aktas, kurį nustatyta tvarka oficialiai priima viešojo administravimo sistemos subjektai, ir kuriame suformuluotos atitinkamos teisinio santykio
dalyvio teisės ir pareigos, turinčios teisinį pagrindą, taip pat atitinkantis Vyriausiosios
rinkimų komisijos įstatyme Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimams keliamus
reikalavimus. Dokumentas, neturintis savyje atitinkamų teisinių padarinių, negali lemti
administracinės justicijos bylos. Šių išvadų teismas priėjo nutraukdamas bylą, kurioje
pareiškėjai skundė Vyriausiosios rinkimų komisijos surašytą dokumentą „Burtais nustatyti politinių partijų, dalyvaujančių savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimų numeriai“
(2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R556 – 17/2011).
27. Teismų praktika taip pat patvirtina, jog Vyriausiasis administracinis teismas kaip
vienintelė instancija nagrinėja tik ginčus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo ar veikos rinkimų teisinių santykių srityje, todėl ginčai dėl kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo nagrinėtini bendrąja ABTĮ nustatyta tvarka, t. y.
skundai pirmiausiai paduodami ir nagrinėjami apygardų administraciniuose teismuose.
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas atsisakė priimti Krikščionių partijos
skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų, kuriais nuspręsta pripažinti
Krikščionių partiją neatitinkančia įstatymo reikalavimų dėl dalies išlaidų rinkimų politinei kampanijai kompensavimo nurodydamas, kad skundžiami sprendimai priimti va839
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dovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
ir kontrolės įstatymo nuostatomis, tačiau sprendimams dėl politinės kampanijos dalies
išlaidų kompensavimo nėra numatyta speciali apskundimo tvarka, taigi skundas turi
būti paduodamas ir nagrinėjamas bendrąja ABTĮ nustatyta tvarka (2011 m. spalio 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. R-69/2011). Ta pačia argumentacija remiantis, Vyriausiasis administracinis teismas atsisakė priimti ir UAB „TELE-3“ radijas skundus dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo nepriimti sprendimo dėl bendrovės prašymų pakeisti 2012 metais politinei reklamai taikomus įkainius (2012 m. balandžio 30 d.
nutartys administracinėse byloje Nr. R525-2/2012 ir Nr. R525-3/2012). Analogiška išvada
padaryta ir dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos neveikimo, neatsakant į pareiškėjo prašymą dėl informacijos (dokumentų) jam pateikimo. Šiuo atveju Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, jog šis ginčas kyla ne iš specialiųjų ir specifinių rinkimų teisinių
santykių, o iš bendrųjų viešojo administravimo teisinių santykių, todėl jis nagrinėtinas
įprasta tvarka apygardos administraciniame teisme (2011 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R-62/2011). Tais atvejais, kai skunde reiškiamas reikalavimas dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo ir kartu reikalavimas, kuris nors ir susijęs
su pirmuoju, tačiau nagrinėtinas pagal bendrąsias administracinės teisenos taisykles,
pastarąjį reikalavimą galima atsisakyti priimti, o kai toks reikalavimas suformuluotas
patikslintu skundu jau teisminio nagrinėjimo stadijoje, jis gali būti išskiriamas į atskirą
bylą ir perduodamas nagrinėti pagal kompetenciją. Tokios išvados padarytos byloje,
kurioje keltas reikalavimas panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą ir
priteisti žalą, kildinamą iš Vyriausiosios rinkimų komisijos veiksmų. Vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ABTĮ septyniolikto
skirsnio nuostatos negali būti taikomos, nes išnagrinėjus abu reikalavimus Vyriausiajame administraciniame teisme, šalys prarastų apeliacijos teisę, kurią bylose dėl žalos,
atsiradusios dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo garantuoja ABTĮ 127 straipsnis, o tai paneigtų proceso dalyvių teisę į teisingą
teismą (2011 m. vasario 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R146-01/2011).
28. Nors ABTĮ neįtvirtina šios kategorijos bylose paduodamų Vyriausiajam administraciniam teismui skundų priėmimo tvarkos, čia pagal analogiją mutatis mutandis
taikomos bendrosios skundų priėmimo ir jų trūkumų šalinimo nuostatos. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8
punktu, numatančiu, jog skundą atsisakoma priimti, jei praleistas jo padavimo terminas
ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą, atsisakė priimti pareiškėjo V. L. skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. kovo 4 d. sprendimo
Nr. Sp-227 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“ panaikinimo. Teismas nustatė, jog skundų dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimų, priimtų pasibaigus balsavimui, padavimas reglamentuojamas Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo 81 straipsnyje, pagal kurio 5 dalį kandidatų sąrašus iškėlusios
partijos, kandidatai, išrinkti savivaldybės tarybos nariai po galutinių rinkimų rezultatų
oficialaus paskelbimo iki pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio bet
kurį Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą ar kitą jos veiką per 5 dienas po Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo įsigaliojimo ar po to, kai paaiškėjo apie ginčijamą veiką, gali apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Vertinant šią
nuostatą, akivaizdu, kad joje yra nustatyta ne tik tai, jog Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimas ar veika gali būti apskųsti per 5 dienas po Vyriausiosios rinkimų komisijos
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sprendimo įsigaliojimo ar po to, kai paaiškėjo apie ginčijamą veiką, bet ir įtvirtinta,
jog joje nurodytų asmenų teisė paduoti skundą yra saistoma ir kito termino – skundai
teismui gali būti paduoti iki pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio.
Pastarasis terminas savo pobūdžiu yra naikinamasis ir negali būti atnaujintas, todėl nustačius, kad pirmasis naujai išrinktos Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdis įvyko
2011 m. balandžio 15 d., o V. L. skundas teisme gautas tik 2011 m. liepos 4 d., padaryta
išvada, jog V. L. skundas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. kovo 4 d. sprendimo paduotas praleidus naikinamąjį terminą jam paduoti (2011 m. liepos 7 d. nutartis).
Vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra atsisakęs priimti skundus dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų panaikinimo nustačius, jog jis paduotas neįgalioto vesti bylą asmens (ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p. – 2011 m. vasario 8 d. nutartis, 2011 m.
kovo 24 d. nutartis), o byloje, kurioje pareiškėjas Lietuvos lenkų rinkimų akcija ir Rusų
Aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ skundu prašė panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. vasario 4 d. sprendimą Nr.Sp-133 dalyje dėl kandidato
E. Š. registravimo panaikinimo, Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis
ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, nustatė terminą skundo trūkumui pašalinti (2011 m. vasario 8 d. nutartis).

VII.Apeliacija
VII.1. Bylų pagal apeliacinius skundus procesas
(ABTĮ 127 – 147 str.)

1. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog teismų instancinės sistemos paskirtis
yra šalinti galimas žemesnių instancijų teismų klaidas, neleisti, kad kokioje nors byloje
būtų įvykdytas neteisingumas, ir šitaip apsaugoti asmens, visuomenės teises ir teisėtus
interesus. Toks teismų klaidų ištaisymas ir su tuo susijęs kelio neteisingumui užkirtimas
yra atitinkamos bylos šalių ir visuomenės pasitikėjimo ne tik atitinkamą bylą nagrinėjančiu teismu, bet ir visa teismų sistema apskritai, būtina sąlyga (2006 m. sausio 16 d.,
2006 m. kovo 28 d. nutarimai).
Taigi instancinė teismų sistema skirta dviems tikslams – teisingumui konkrečioje
byloje įgyvendinti ir darniai teisės sistemos raidai užtikrinti.
ABTĮ 127 straipsnio 1 dalis numato, jog apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų
nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Taigi ABTĮ įtvirtina tik vieną teismo priimto sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė formą – apeliaciją.
2. ABTĮ 130 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti
reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme; naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštais reikalavimais. Štai byloje, kurioje atsakovas tik apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu
prašė taikyti ieškinio senatį, Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis ABTĮ
130 straipsnio 5 dalimi, konstatavo, jog apeliacinės instancijos teisme reikalauti taikyti ieškinio senatį galima tik išimtiniais atvejais, o nagrinėjamu atveju atsakovas, bylą
nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ieškinio senaties taikyti nereikalavo, byloje
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nenustatyta aplinkybių, objektyviai sutrukdžiusių reikalauti taikyti ieškinio senatį bylą
nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, todėl apeliacinės instancijos teismo posėdžio
metu atsakovo pareikštas prašymas taikyti ieškinio senatį apeliacinės instancijos teisme
nenagrinėtinas (2006 m. liepos 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6-1164/2006).
Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas, pasirėmęs ta pačia ABTĮ 130 straipsnio 5 dalimi, atsisakė vertinti apeliacinio skundo argumentus, susijusius su Šilutės rajono
valdybos potvarkiu, kurio pareiškėja neskundė, konstatavęs, jog pareiškėjo suformuluotas pirmosios instancijos teisme skundo pagrindas ir dalykas, t. y. pareiškėjo ginčijamo
teisinio santykio ribos, apsprendžia ne tik bylos nagrinėjimo ribas pirmosios instancijos
teisme, bet iš esmės sąlygoja ir bylos nagrinėjimo ribas apeliacinės instancijos teisme.
Tačiau pareiškėjo nurodytas skundo pagrindas turi būti susijęs su jo skundo dalyku suformuluotu teismui bei turi neperžengti jo pareikšto materialinio teisinio reikalavimo
atsakovui ribų. Todėl tais atvejais, kai pareiškėjo nurodomi argumentai ir aplinkybės,
kurios nėra susiję su skundo dalyku ar peržengia jo pareikšto materialinio teisinio reikalavimo atsakovui ribas, jie paprastai, kaip pertekliniai, teisme yra nerevizuojami (2012
m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1461/2012). Teismų praktikoje
laikomasi pozicijos, jog paminėtame straipsnyje įtvirtintas draudimas taikomas tik materialinio teisinio pobūdžio reikalavimams. ABTĮ neįtvirtina reikalavimų, kurie nelaikytini naujais, pavyzdinio sąrašo, todėl kiekvienu atveju pats apeliacinės instancijos teismas sprendžia, ar konkretus apeliaciniame skunde pareikštas reikalavimas yra naujas.
Pavyzdžiui, vertinant, ar reikalavimas neatsiejamai susijęs su jau pareikštu, žiūrima, ar
jis kyla iš jau pareikšto reikalavimo ir neperžengia administracinės bylos nagrinėjimo
ribas (2011 m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-2933/2011), ar pareikštas reikalavimas nesietinas su aplinkybėmis, kurios atsirado tik po to, kai pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamą sprendimą (2011 m. gegužės 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-917/2011) ir pan.
3. Kitas svarbus apeliacinės bylos nagrinėjimo riboms aspektas įtvirtintas ABTĮ 138
straipsnio 3 dalyje, kur numatyta, jog apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai
arba papildomai tiriami pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai tik tuomet, jeigu
teismas pripažino, jog tai būtina, teismas taip pat gali tirti įrodymus, kuriuos pirmosios
instancijos teismas atsisakė tirti, o nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tiktai tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis,
dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taigi iš šių nuostatų matyti, jog ABTĮ įtvirtina ribotą apeliaciją, t. y. apeliacija
administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo
sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas remiantis jau byloje esančia medžiaga.
Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad apeliacinės instancijos teismas
tikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą. Apeliacinis
procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės
instancijos teisme. Tad proceso dalyvis apeliacinės instancijos teisme iš esmės neturi
teisės keisti ar papildyti savo skundo reikalavimo pagrindo, suformuluoto ir išnagrinėto
pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti
tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo
užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu. Priešingas teisės normų aiškinimas
nesudarytų prielaidų sąžiningo proceso užtikrinimui, kitai proceso šaliai sukurtų teisinio netikrumo ir neaiškumo būseną, nes šalis niekada, net prieš pat teismo posėdį
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apeliacinės instancijos teisme, negalėtų būti tikra, kad kita šalis jai nepateiks siurprizo,
pakeisdama savo skundo pagrindą, nurodydama naujas, anksčiau nenurodytas aplinkybes, iš esmės paneigtų proceso pirmosios instancijos teisme prasmę ir reikšmę, nes šalys
nebūtų suinteresuotos pateikti visus savo argumentus pirmosios instancijos teisme ir
siektų tik kuo greičiau perkelti bylos nagrinėjimą į apeliacinės instancijos teismą. Dar
daugiau, proceso šalių pareiga elgtis sąžiningai yra iš esmės nesuderinama su faktinio
pagrindo keitimu (papildymu), kai tai atliekama net po apeliacinio skundo priėmimo
(2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-747/2007).
4. ABTĮ 136 straipsnis numato bylą apeliacine tvarka nagrinėjančio teismo teisę
tikrinti tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą,
taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė.
Apeliantas visada skundžia tik nepalankų teismo sprendimą, todėl paminėta įstatymo
leidėjo formuluotė galėtų suteikti pagrindą manyti, kad administraciniame procese galima priimti ir blogesnį apeliantui sprendimą nei yra skundžiamas. Tačiau nors ABTĮ kai
kurie svarbūs apeliacijos principai tiesiogiai neišreikšti, juos aiškiai suformulavo teismų
praktika. Pirma, apeliacinės instancijos teismas paprastai netikrina tų sprendimo dalių,
kurios apeliantui naudingos ir kurių jis neskundžia. Antra, iš šios bendro pobūdžio taisyklės logiškai kyla draudimas apeliacijos instancijos teismui priimti sprendimą, bloginantį apelianto padėtį, palyginti su ta, kuri nustatyta skundžiamu pirmosios instancijos
teismo sprendimu, jei kiti suinteresuoti asmenys skundo nepateikė (2009 m. spalio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 144 – 216 p.). Tai vadinama principu – non reformatio
in peius, kuriuo užtikrinama galimybė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą
ir apeliacinį skundą pateikiančiam asmeniui nereikia bijoti, kad apeliacinės instancijos
teismo sprendimas bus mažiau palankus nei tas, kurį jis skundžia. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į šį principą, apsibrėžė bylos nagrinėjimo
ribas nurodydamas, kad dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinį skundą
padavė tik pareiškėja, t. y. asmuo, kuriam buvo taikyta tarnybinė atsakomybė, todėl remiantis non reformatio in peius (draudimo keisti į blogąją pusę) principu, jis nevertins tų
pareiškėjos veikų, kurias pirmosios instancijos teismas nepripažino pažeidimais (2008
m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 - 2681/2008). Taip pat, remiantis
šiuo principu, apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjui priteista daugiau
nei priklausė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nesumažino priteistos sumos (2012 m.
balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-264/2012).
5. Apeliacijos objektas įtvirtintas ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje, iš kurios matyti,
kad apeliacine tvarka gali būti skundžiami neįsiteisėję apygardų administracinių teismų
sprendimai. Pažymėtina, jog apeliacijos objektas yra ir kai kurios pirmosios instancijos
teismo nutartys, tačiau jų apskundimui skirtas ABTĮ dvidešimt antras skirsnis (plačiau
apie tai žr. Apibendrinimo skyrių VII.2. Bylų pagal atskiruosius skundus
procesas).
Apeliacinį procesą inicijuoti gali visi proceso dalyviai (ABTĮ 130 str. 1 d.), tokią
savo teisę įgyvendindami paduodant apeliacinį skundą, kurio turiniui keliami reikalavimai įtvirtinti ABTĮ 130 straipsnyje. Vadinasi, apeliacinio skundo paduoti negali paduoti
į bylos nagrinėjimą neįtraukti asmenys. Jie savo teises gali ginti paduodami prašymą
dėl proceso atnaujinimo ABTĮ IV skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Apeliaciniai
skundai paduodami arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui, arba per teismą, ku843
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rio sprendimas, nutarimas ar nutartis yra skundžiamas. Gavęs skundą, apeliacinės instancijos teismas išreikalauja administracinę bylą ir sprendžia skundo priėmimo klausimą. Prireikus apeliacinio skundo priėmimo klausimą apeliacinės instancijos teismas
gali perduoti spręsti tam pirmosios instancijos teismui, kurio sprendimas, nutarimas ar
nutartis yra skundžiami (ABTĮ 129 str.). Apeliacinis skundas gali būti paduodamas per
keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo, jį praleidus – terminas gali būti atnaujinamas ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (plačiau apie procesinius terminus ir jų atnaujinimą žr. Apibendrinimo skyrių II.10.1. Praleisto termino atnaujinimas).
Vadinasi, ABTĮ 127 straipsnio 1 dalis apeliacinio skundo padavimo teismui termino
eigos pradžią sieja ne su pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinio sužinojimo momentu, o su tokio sprendimo paskelbimu. Pažymėtina, kad administracinėje byloje Nr. TA143-53/2011 teisėjų kolegija konstatavo, jog keturiolikos dienų terminas
apeliaciniam skundui paduoti įstatymų leidėjo nustatytas kaip pakankamas objektyviai
įvertinus galimybę parengti tokį procesinį dokumentą (nesvarbu, kokia bylos apimtis ar
sudėtingumas) (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA143-53/2011).
Jei asmuo prašo pratęsti apeliacinio skundo padavimo terminą, kai jis jau yra pasibaigęs,
toks prašymas gali būti vertinamas kaip prašymas atnaujinti praleistą terminą (2012 m.
sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012). ABTĮ 134 straipsnio 3
dalies 1 punkte bei 7 dalyje nustatyta, kad jeigu apeliacinis skundas paduotas praleidus
jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas
nebuvo patenkintas, skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, o jei
šios aplinkybės paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.
Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia teismo pirmininkas ar teisėjas ne
vėliau kaip per tris dienas nuo jo pateikimo pirmosios instancijos teismui, o kai skundas paduodamas apeliacinės instancijos teismui, – per tris dienas, kai išreikalaujama
administracinė byla (ABTĮ 134 str. 1 d.). Šioje stadijoje galima priimti trejopo pobūdžio
nutartis: pirma, priimti apeliacinį skundą, jei įvykdyti visi ABTĮ reikalavimai; antra, nustatyti terminą trūkumams pašalinti (ABTĮ 134 str. 2 d.); trečia, atsisakyti skundą priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, jei jis neatitinka ABTĮ 134 straipsnio 3 dalyje
nustatytų reikalavimų.
6. ABTĮ 130 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo, advokatas arba atstovas pagal įstatymą. Kai apeliacinį skundą paduoda
advokatas, atstovas pagal įstatymą, įmonių ar institucijų vadovų įgalioti asmenys, prie jo
turi būti pridedamas dokumentas, įrodantis jį paduodančio asmens įgaliojimus. Kalbant
apie advokatų padėjėjų teisę būti atstovais pagal pavedimą administraciniame teisme,
pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytus apribojimus, yra konstatavęs, jog tais atvejais, kai apeliacinį skundą paduoda advokato padėjėjas vertintina, kad skundą padavė
asmuo, neturintis tokios teisės, kadangi advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios
instancijos teisme. Kitaip tariant, administracinių teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytas apribojimas advokato
padėjėjui – galimybė atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose – reiškia draudimą
advokato padėjėjui atlikti atitinkamus veiksmus apeliacinės instancijos teisme (2011 m.
spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-114/2011).
7. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažinta, kad teisė pa844
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duoti atskiruosius skundus neturi būti atskirai aptariama įgaliojime, kaip atskira atstovo
pagal pavedimą teisė paduoti atskiruosius skundus, jeigu įgaliojime yra nustatyta teisė
apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus ir nutartis (2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-530/2010).
8. Tačiau įgaliojime neaptarus teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus ir nutartis, pareiškėjo vardu negali būti teikiami ir atskirieji skundai. Vis dėlto,
jei iš bylos medžiagos nėra akivaizdu, kad skundas paduotas neturint įgaliojimų (pvz.,
byloje yra orderis, kuris nesuteikia teisės apskųsti teismo sprendimą), teismas turėtų
nustatyti terminą trūkumams pašalinti ar pasiūlyti atstovui pateikti papildomus duomenis apie jiems suteiktus įgalinimus, o ne iš karto atsisakyti priimti atskirąjį skundą ar
nutraukti apeliacinį procesą (2006 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS6-382/2006).
9. Kai įgaliojime numatyta atstovo teisė apskųsti teismo sprendimus ir nutartis,
atskirai gali būti neaptarta atstovo pagal pavedimą teisė pasirašyti apeliacinį skundą.
Administracinėje byloje Nr. AS756-447/2008 pareiškėjas skundė pirmosios instancijos
teismo nutartį atsisakyti priimti jo skundą. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atstovavimo sutartyje advokatui buvo suteikta teisė apskųsti teismo sprendimus apeliacine
tvarka, o šios sutarties skliaustuose nurodoma įgaliojimų apimtis – surašyti ir pateikti
apeliacinį skundą – nesuteikė advokatui teisės pasirašyti teikiamą skundą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tokiu pirmosios instancijos teismo
nuostatų aiškinimu nesutiko. Atstovavimo sutartyje įrašyta tikslinanti frazė ,,surašyti ir
pateikti“, teisėjų kolegijos vertinimu, advokatui suteiktos teisės apskųsti teismo sprendimą nesusiaurino. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme
nėra nuostatos, numatančios, kad advokato teisė pasirašyti kliento vardu paduodamus
procesinius dokumentus kiekvieną kartą turi būti dar atskirai aptarta. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjo apeliacinį skundą atsisakyta priimti, panaikinta
(2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-447/2008)
Kita vertus, jeigu sutartyje dėl teisinių paslaugų teisė apskųsti teismo sprendimus ir
nutartis yra aptarta, tačiau ši teisė yra susiaurinta ir konkretizuota, nurodant, kad atstovui
yra suteikta teisė pateikti apeliacinį skundą dėl konkretaus pirmosios instancijos teismo
sprendimo, ji neapima teisės paduoti atskirojo skundo dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių (2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-530/2010).
10. Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
jeigu apeliacinis skundas neatitinka šio įstatymo 130 straipsnio reikalavimų, nutartimi
nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Administracinėje byloje Nr. AS442-56/2009
teisėjų kolegija, nustačiusi, kad pareiškėjo vardu apeliacinį skundą padavė atstovas, tačiau prie apeliacinio skundo jis nepridėjo įgaliojimus atstovauti pareiškėjui patvirtinančio dokumento, konstatavo, kad esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos
teismas turėjo laikytis Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 2 dalies
nuostatų ir nustatyti terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Teisėjų kolegija
pabrėžė, kad apeliacinį skundą turi būti atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 3 punkto pagrindu tuo atveju, kai iš bylos duomenų
yra aišku, jog apeliacinį skundą paduodantis atstovas neturi atitinkamų įgaliojimų. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėtu atveju pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį daryti tokią išvadą pakankamo pagrindo nebuvo (2009 m. sausio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-56/2009). Pastebėtina, kad jei aplinkybė, jog
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skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti, paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine
tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (ABTĮ 134 str. 7 d.).
11. ABTĮ 132 straipsnis įtvirtina padavusiems apeliacinį skundą asmenims teisę
atsisakyti skundo iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka.
Jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia, apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės.
Teismų praktikoje laikomasi nuostatų, kad sprendžiant, ar procesas šiuo pagrindu nutrauktinas, vertintina, ar atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, ar apeliacinio proceso
nutraukimas nepažeis kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, ar asmeniui aiškios atsisakymo nuo apeliacinio skundo pasekmės (2011 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A858-3651/2011). Administracinėje byloje Nr. A858-2891/2011 teisėjų kolegija
bylą nutraukė tik nustačiusi, kad (i) kiti proceso dalyviai pirmosios instancijos teismo
sprendimo apskundę nebuvo (132 str. 2 d.); (ii) asmuo, pateikęs skundo atsisakymą, žino
šio veiksmo procesines pasekmes, numatytas ABTĮ 132 straipsnio 3 dalyje, t. y. tai, kad
apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės bei (iii) apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia (2011 m.
rugpjūčio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2891/2011). ABTĮ 132 straipsnio 2 dalies nuostatos, be kita ko, taikomos pareiškėjui pateikus atskirojo skundo atsisakymą, kadangi pagal ABTĮ 148 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti
taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus
įstatyme numatytas išimtis (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS63-514/2011). Pastebėtina, kad atsisakius apeliacinio skundo ir dėl to nutraukus apeliacinį procesą, pirmosios instancijos teismo sprendimas lieka galioti.
12. Įstatyme įtvirtintos dvi bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka formos: žodinė arba
rašytinė. Teisėjų kolegija rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme
proceso dalyvių ir teismui neišeinant į posėdžių salę, gali išspręsti apeliacinį skundą,
jeigu: 1) pirmosios instancijos teismas, priėmęs apeliacinį skundą, privalėjo atsisakyti jį priimti. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas apeliacinį procesą nutraukia ir
priima nutartį dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo; 2) konstatuoja, jog yra šio
įstatymo 142 straipsnio 2 dalyje nurodyti pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindai (ABTĮ 137 str. 1 d.). Be to, rašytinio proceso tvarka byla gali būti
išspręsta ir tais atvejais, kai į žodinį bylos nagrinėjimą neatvyksta nei bylos šalys, nei jų
atstovai, nors apie posėdžio laiką ir vietą jiems buvo tinkamai pranešta (ABTĮ 137 str.
4 d.). Pažymėtina, jog 2012 m. balandžio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 47, 84, 85, 97, 127, 130, 137, 138, 139, 150, 154 straipsnių
pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 471 straipsniu įstatymas, kuriuo pakeista
ABTĮ 137 straipsnio 1 dalis ir įtvirtinta rašytinio proceso galimybė ir kitais nei pirmiau
paminėti atvejais. Taigi nuo 2012 m. liepos 1 d. apeliacinis skundas bus nagrinėjamas
rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir jiems
nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas
yra būtinas. Proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba
kitame procesiniame dokumente galės pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui nebus privaloma. Atkreiptinas
dėmesys, kad apeliaciniai skundai, paduoti iki minėto įstatymo įsigaliojimo, turės būti
nagrinėjami iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka (Lietuvos Respublikos admi846
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nistracinių bylų teisenos įstatymo 47, 84, 85, 97, 127, 130, 137, 138, 139, 150, 154 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 471 straipsniu įstatymo 14 str.).
13. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, turi teisę: 1) pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti; 2) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą (šiuo atveju priimamas
teismo sprendimas); 3) pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą; 4) panaikinti
pirmosios instancijos teismo sprendimą visą ar iš dalies ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 5) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti arba skundą palikti nenagrinėtą, jeigu nustatomos šio įstatymo 101
ir 103 straipsniuose nurodytos aplinkybės (ABTĮ 140 str. 1 d.).
Apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs apskųstą teismo sprendimą, turi teisę
perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu: 1) sprendimas panaikinamas dėl šio įstatymo 142 straipsnyje nurodytų pagrindų; 2) bylos aplinkybėms
išaiškinti būtina surinkti daug naujų įrodymų; 3) pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ne visus byloje pareikštus reikalavimus (ABTĮ 141 str. 1 d.). Pirmuoju atveju bylos
grąžinimas pirmosios instancijos teismui grindžiamas tuo, jog tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvo, todėl jį reikia pakartoti, kad šalys neprarastų galimybės
pasinaudoti instancine teismų sprendimų kontrole. Šiuo aspektu pažymėtina, jog ABTĮ
142 straipsnis įtvirtinta dvejopus sprendimo naikinimo pagrindus: pirma, procesinės
teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas, jeigu dėl šios pažaidos galėjo
būti neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 142 str. 1 d.), antra, specialūs procesinės teisės normų pažeidimo arba netinkamo jų pritaikymo atvejai, kai sprendimas vienareikšmiškai
naikinamas (ABTĮ 142 str. 2 d.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą jam nagrinėti iš naujo
nustatęs, kad teismas neišsiaiškino, nenagrinėjo ir nenustatė visų teisiškai reikšmingų
aplinkybių, susijusių su pareiškėjos B. G. tarnybine veikla 2010 metais ir atsakovo atliktu jos veiklos vertinimu, t. y. neišnagrinėjo svarbiausių teisinių ir faktinių klausimų,
kas ABTĮ 142 straipsnio 1 dalies prasme laikytina pažaida, dėl kurios buvo neteisingai
išspręsta byla. Vien tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, būtų pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą
apskųsti nepalankų teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka
pažeidimą. Byla turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi iš naujo, nustatyti proceso
pažeidimai, kurie negali būti ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, prioritetas turi būti
teikiamas teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl byla grąžinama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, o ne priimamas naujas sprendimas (2012 m. balandžio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1742/2012).
14. Antruoju atveju, t. y. kai bylos aplinkybėms išaiškinti būtina surinkti daug naujų
įrodymų, byla gražinama, jei nebuvo atskleista bylos esmė, o tikriesiems šalis siejusiems
santykiams nustatyti bei ginčui išspręsti būtina rinkti daug naujų įrodymų. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas grąžino šiuo pagrindu bylą pirmosios instancijos
teismui nustatęs, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo reikalavimą priteisti neturtinę žalą atmetė be kita ko nurodęs, jog nors pareiškėjas dėl kalinimo
sąlygų galėjo patirti tam tikrus nepatogumus, tačiau byloje nėra duomenų, kad buvimo
Lukiškių TI-K metu jis skundėsi kalinimo sąlygomis. Apeliacinės instancijos teismas
konstatavo, jog nors atsakovas neneigia, kad pareiškėjas buvo laikomas kamerose, kur
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kiekvienam asmeniui teko mažiau nei 5 m2 kameros ploto, tačiau pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino, kiek asmenų konkrečiu laikotarpiu buvo laikoma nurodytose
kamerose kartu su pareiškėju, t. y. nenustatė bylai reikšmingų aplinkybių, kurios duotų
pagrindą daryti įrodymais pagrįstą išvadą, kaip, kokiu mastu Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija pažeidė pareiškėjo subjektinę teisę. Atsižvelgiant į tai, teismas priėjo išvadą, kad pirmosios instancijos teismas sprendime konstatuodamas tik tam
tikras aplinkybes, nepateikė padarytas išvadas patvirtinančių įrodymų, jų neanalizavo,
neišreikalavo ir neįvertino bylai reikšmingų įrodymų, todėl sprendimas naikintinas, o
byla perduotina teismui nagrinėti iš naujo ir dėl to, kad būtina rinkti ir vertinti daug
naujų įrodymų (2011 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-296/2011).
15. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę grąžinti bylą nagrinėti iš naujo ir tuomet,
kai pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ne visus byloje pareikštus reikalavimus. Šis
bylos grąžinimo pagrindas yra susijęs su ABTĮ 86 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata,
jog teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus (2011 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2721/2011). Šiuo
pagrindu galimas bylos grąžinimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ir
tik neišspręsto reikalavimo dalyje, tačiau jei byloje pareikšti keli reikalavimai, kurių vienas neišnagrinėtas, tačiau jie neatsiejamai susiję, sprendimas naikinamas visa apimtimi
(2010 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-597/2010).
16. Pastebėtina, kad bylos grąžinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui instrumentas neturėtų būti naudojamas formaliai. Net ir nustačius bylos grąžinimo
pagrindus, apeliacinės instancijos teismas gali neperduoti bylos pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo ir pats priimti naują sprendimą, jeigu naujas bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme gali užvilkinti galutinio sprendimo priėmimą (ABTĮ
141 str. 2 d.). 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. 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. Todėl
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. 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. Šiuo tikslu apeliacinės instancijos
teismas, be kita ko, gali pasinaudoti galimybe prašyti pateikti papildomus duomenis ar
paaiškinimus, o sprendimas priimti galutinį sprendimą byloje, jos negrąžinant į pirmosios instancijos teismą, paprastai priimamas, kai naujų įrodymų rinkti nebėra poreikio,
bylai reikšmingos faktinės aplinkybės yra žinomos (2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011).
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Aptariamas aspektas paprastai yra itin aktualus tose bylose, kuriose sprendžiami
ginčai, tiesiogiai susiję su asmens statusu ir kitomis socialiniu aspektu jautriomis sritimis, o visuomenės interesas aiškiai reikalauja, kad bylos būtų išspręstos daug sparčiau.
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas dėl Migracijos departamento priimto ir pareiškėjo ginčijamo sprendimo „Dėl atsisakymo pakeisti leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (duomenys neskelbtini) piliečiui V. Y.“, kuriuo
pripažinta, kad pareiškėjo 2008 m. rugpjūčio 16 d. sudaryta santuoka su Lietuvos Respublikos piliete T. K. yra fiktyvi, pagrįstumo, nustatė, kad atsakovas tinkamai neįsigilino
į nagrinėjamų santykių individualumą, pareiškėjo atžvilgiu priėmė nepakankamai pagrįstą sprendimą, neatitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų. Teismas, priešingai nei konstatavo
pirmosios instancijos teismas, sprendė, jog atsakovas nepagrįstai padarė išvadą, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje surinktų duomenų kontekste yra rimtas pagrindas
manyti, jog pareiškėjo santuoka yra fiktyvi, todėl ginčijamas atsakovo sprendimas yra
naikintinas. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog visapusiškam, išsamiam ir objektyviam susiklosčiusios situacijos įvertinimui, ar pareiškėjo sudaryta santuoka iš tikrųjų
yra sudaryta dėl akių, siekiant pareiškėjui gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, reikia
surinkti ir įvertinti daugiau naujų įrodymų, dėl ko yra pagrindas pirmosios instancijos
teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo, tačiau atsižvelgdama
į nagrinėjamos bylos specifiškumą, jog kilusio ginčo išsprendimas turi tiesioginės įtakos užsieniečio teisinei padėčiai Lietuvos Respublikoje, teisėjų kolegija konstatavo, kad
administracinės bylos grąžinimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo gali
užvilkinti galutinio sprendimo priėmimą ir tai neatitiktų vieno iš administracinio proceso tikslų – operatyvaus iškilusio teisinio ginčo išsprendimo, todėl teisėjų kolegija nusprendė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą
– pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies, panaikinant atsakovo Migracijos departamento
priimtą ginčijamą sprendimą ir įpareigojant atsakovą išnagrinėti pareiškėjo prašymą
pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje iš naujo (2012 m. vasario 13 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1727/2012).
17. Pažymėtina, jog ABTĮ 141 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta apeliacinės instancijos
teismo pareiga pačiam priimti sprendimą, jei naujas bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme gali užvilkinti galutinio sprendimo priėmimą, negali paneigti kitų svarbių proceso principų bei proceso šalių teisių (2009 m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1315/2009).
18. Materialinės teisės normų pažeidimas yra pagrindas pirmosios instancijos teismo
sprendimą panaikinti ar pakeisti, jeigu pirmosios instancijos teismas netinkamai jas pritaikė arba išaiškino (ABTĮ 143 str.), tuo tarpu procesinės teisės normų pažeidimas arba
netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti sprendimą tik tada, jeigu dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 142 str. 1 d.), išskyrus ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose įtvirtintus atvejus, kurie visais atvejais yra pagrindas naikinti
pirmosios instancijos teismo sprendimą. Pastarieji atvejai pripažįstami absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais, kurių buvimą teismas paprastai tikrina ex officio (2010 m.
rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-849/2010), išskyrus ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punkte įtvirtintus atvejus. Taigi absoliučiais sprendimo negaliojimo
pagrindais yra pripažįstami tokie atvejai, kai: 1) byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo
arba pažeidžiant funkcinio ar išimtinio teritorinio priskirtinumo atitinkamiems teismams
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taisykles arba bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam
teismui taisykles; 2) pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų; 3) pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėjo nepasirašytas arba jeigu sprendimą pasirašė ne tas teisėjas, kuris nurodytas sprendime; 4) pirmosios
instancijos teismo sprendimą priėmė ne tas teisėjas, kuris nagrinėjo bylą; 5) sprendimas,
nutartis yra be motyvų; 6) byloje nėra teismo posėdžio garso įrašo, išskyrus atvejus, kai
byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka; 7) pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo
bylą, kai nebuvo nors vieno iš proceso dalyvių, kuriam nustatyta tvarka nepranešta apie
teismo posėdžio laiką ir vietą, ir toks asmuo šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą;
8) nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, buvo šiurkščiai pažeistos proceso kalbos taisyklės, ir asmuo, kurio teisės buvo pažeistos, šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį
skundą (ABTĮ 142 str. 2 d.).
19. ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu sprendimas naikinamas, kai konstatuojama neteisėta teismo sudėtis. Reikalavimas, jog bylą išnagrinėtų teisėtos sudėties teismas, yra svarbi asmens teisės į tinkamą teismo procesą įgyvendinimo
garantija. Teismo sudėtis pripažįstama neteisėta nustačius ABTĮ septintojo skirsnio, reglamentuojančio teismo sudėtį bei nušalinimus, nuostatų pažeidimus, t. y. teismo sudėtis
neatitinka įstatymo reikalavimų, teismas buvo šališkas, pažeistas draudimas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą (2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A556 - 2243/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62 –
2974/2011; plačiau apie teismo sudėties ir nešališkumo reikalavimus žr. Apibendrinimo
skyrių III.1. Teismo sudėtis, nušalinimai).
20. ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu sprendimą galima panaikinti ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą
turinčių asmenų, o tik tais, kai tai susiję su įstatymo nurodytomis pasekmėmis, t. y. sprendimu turi būti nuspręsta dėl tokių asmenų teisių ir pareigų. Teismų praktika patvirtina, jog
minėtos teisės normos taikymo požiūriu, nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas,
kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar teisiniam statusui.
Galima teismo sprendimo ar nutarties įtaka į bylą neįtraukto ir joje nedalyvavusio asmens
teisėms ir pareigoms nustatoma atsižvelgiant į konkrečių ginčijamų materialinių teisinių
santykių turinį (2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-849/2010;
plačiau šiuo klausimu taip pat žr. Apibendrinimo skyrių VIII.6.7. Jeigu sprendime teismas
pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų).
21. ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, jog sprendimo negaliojimu pagrindu yra sprendimo, nutarties buvimas be motyvų. Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismo sprendimui motyvuoti gali būti pakankama pažymėti, jog teismas sutinka
su žemesnės instancijos teismo motyvais juos tiesiog įrašant į sprendimą arba nurodant,
jog su tokiais motyvais sutinkama (2011 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A525-2827/2011). Laikoma, kad sprendimas (nutartis) yra be motyvų, kai jis
apskritai neturi motyvuojamosios dalies arba iš procesinio dokumento turinio neaišku,
kuo vadovaudamasis teismas padarė išvadą, suformuluotą teismo sprendimo (nutarties)
rezoliucinėje dalyje. Teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (2012 m. vasario 24 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P146-10/2012; plačiau šiuo klausimu taip pat žr. Apibendrinimo skyrius V.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai, VIII.6.8. Jeigu
850

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

sprendimas ar nutartis yra be motyvų).
22. ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 7 punktas gali būti taikomas nustačius tokias aplinkybes: 1) teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš proceso dalyvių, kuriam nustatyta tvarka nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą; 2) toks asmuo šia aplinkybe
grindžia savo apeliacinį skundą. Taigi paminėtas punktas galėtų būti taikomas tik pagal
proceso dalyvio, kuriam nebuvo pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, apeliacinį skundą (2008 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1284/2008).
Taigi proceso dalyvio priekaištai teismui, kad kitam asmeniui nebuvo pranešta apie bylą
nesudaro pagrindo taikyti aptariamą normą. Panašios sąlygos įtvirtintos ir ABTĮ 142
straipsnio 2 dalies 8 punkto taikymui, tai yra: 1) nagrinėjant bylą pirmosios instancijos
teisme, buvo šiurkščiai pažeistos proceso kalbos taisyklės; 2) toks asmuo šia aplinkybe
grindžia savo apeliacinį skundą. ABTĮ 9 straipsnio 1 dalis numato, jog administracinių bylų procesas vyksta, sprendimai priimami ir skelbiami lietuvių kalba. To paties
straipsnio 4 dalis numato, jog asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos, garantuojama teisė naudotis vertėjo paslaugomis. Taigi paprastai toks pažeidimas nustatomas, kai
pirmosios instancijos teisme asmeniui neužtikrinamas vertėjas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis
administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą nustatęs, jog
teismo posėdžio, kuriame nuspręsta bylos nagrinėjimą atidėti, metu dalyvavo vertėja,
tačiau duomenų, kad vertėja dalyvavo ir teismo posėdžio, kuriame byla buvo išnagrinėta iš esmės, metu, nėra. Teismo posėdžio protokole duomenų, patvirtinančių, kad
teismas aiškinosi, ar pareiškėjai reikalingos vertėjo paslaugos, bei siūlė jai pasinaudoti
vertėjo paslaugomis, o pareiškėja jų būtų atsisakiusi, taip pat nėra. Įvertinęs pareiškėjos
pripažinimą, jog ji nemoka lietuvių kalbos, nėra tikra, jog pirmosios instancijos teisme
viską suprato ir į klausimus atsakė teisingai, teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neužtikrino, kad procesas vyktų pareiškėjai suprantama kalba. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, jog bylos proceso metu vartojami specifiniai teisiniai
terminai, kurie pareiškėjai, nesuprantančiai lietuvių kalbos, galėjo būti neaiškūs, todėl
nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu privalėjo būti užtikrintas vertėjo dalyvavimas,
o to nepadarius, pažeistos proceso kalbos taisyklės bei pažeista asmens teisė žinoti (suvokti) jo atžvilgiu atliekamus veiksmus (2009 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A63 – 755/2009).
23. ABTĮ neįtvirtinta taikos sutarties sudarymo galimybės, tačiau tokia praktika
administraciniame procese taikoma. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, o byla, patvirtinus taikos sutartį, nutraukiama ABTĮ 101 straipsnio
3 punktu, kaip pareiškėjui atsisakius skundo. Pavyzdžiui, pasisakydamas dėl galimybės
patvirtinti taikos sutartį administracinėje byloje ir tokią sutartį patvirtindamas, Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad pagal ABTĮ 4 straipsnio 6 dalį, tuo atveju, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais
įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai
reiškia, kad teisingumui įvykdyti atitinkamoje administracinėje byloje gali būti vadovaujamasi įstatymo analogija bei bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip
pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi, sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo
klausimą, kaip vieną iš būdų teisingumui pasiekti, pagal analogiją taikytinos CK bei
CPK nuostatos, konkrečiai – CK 6.983 straipsnio 1 dalyje ir CPK 13 straipsnyje įtvirtintos taisyklės (2012 m. kovo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-361/2012).
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VII.2. Bylų pagal atskiruosius skundus procesas
(ABTĮ 148 – 152 str.)

24. Pirmosios instancijos teismas priima ne tik sprendimus, bet ir nutartis, kuriomis
išsprendžiami ne mažiau svarbūs klausimai nei sprendimais. Tinkamo proceso, teisės
būti išklausytam ir kiti civilinio proceso principai reikalauja, kad proceso šaliai būtų
suteikta galimybė apskųsti, jo manymu, neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Tokiais atvejais
paduodamas atskirasis skundas, kurio padavimui ir nagrinėjimui taikomos taisyklės,
reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus ABTĮ dvidešimt antrame skirsnyje numatytas išimtis (ABTĮ 148 str.). Taigi remiantis ABTĮ 148 straipsniu,
atskiriesiems skundams paduoti iš esmės taikomos tos pačios taisyklės, reglamentuojančios skundo priėmimą apeliacinės instancijos teisme (2011 m. sausio 28 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS442-26/2011, 2010 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS556-351/2010 ir kt.).
Apeliacinio skundo objektais yra ne visos pirmosios instancijos teismo priimtos nutartys. ABTĮ 149 straipsnio 1 dalis numato, jog pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: 1) šio
įstatymo nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
Pavyzdžiui, ABTĮ numato, jog atskiruoju skundu gali būti skundžiama teismo nutartis dėl
sprendimo išaiškinimo (94 str. 3 d.), dėl bylos sustabdymo (98 str. 2 d.), dėl bylos nutraukimo (102 str. 2 d.) ir kt. Paprastai laikoma, kad teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei
bylos eigai, kai dėl jos priėmimo procesas apskritai negali prasidėti (pavyzdžiui, nutartis
atsisakyti priimti skundą) ar tam tikrais atvejais toliau tęstis (pavyzdžiui, nutartis, kuria
atsisakoma tenkinti pareiškėjo prašymą dėl administracinės bylos atnaujinimo – 2012 m.
kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-198/2012), arba dėl nutarties priėmimo procesas byloje užbaigiamas (pavyzdžiui, nutartis palikti skundą nenagrinėtą).
Nenustačius ABTĮ 149 straipsnio 1 dalies sąlygų, teismo nutarties skųsti atskiruoju
skundu negalima, tačiau motyvai dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukti į apeliacinį skundą. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad yra neskundžiamos nutartys: priimti skundą (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS858-720/2011), nustatyti terminą trūkumams pašalinti (2011 m. gruodžio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS822 -719/2011), skirti ekspertizę (2011 m. gegužės
9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–679/2011), išreikalauti įrodymus (2009 m.
lapkričio 6 d. AS438-654/2009), atmesti pastabas dėl teismo posėdžio protokolo (2011 m.
balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525‑147/2011), dėl procesinių teisių
išaiškinimo (2010 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858 – 210/2010),
dėl neišnagrinėtos bylos medžiagos pripažinimo konfidencialia ir neteikimo susipažinti
bei kopijuoti (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-480/2010),
dėl bylų sujungimo, išskyrimo ir perdavimo (2010 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-397/2010, 2009 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143 – 313/2009), dėl neatleidimo nuo žyminio mokesčio (2010 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 111/2010), dėl atsisakymo priimti prašymą ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla (2009 m. spalio 16
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 568/2009), dėl nutarties atsisakyti pratęsti
arba pratęsti teismo paskirtą nepasibaigusį procesinį terminą (2012 m. sausio 13 d. nu852
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tartis administracinėje byloje Nr. AS602-87/2012), dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo ir kt.
25. Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama,
ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo, tačiau jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant,
atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo
įteikimo dienos (ABTĮ 149 str. 2 d., 3 d.). Aiškindamas pastarąją nuostatą dėl termino
eigos nuo nuorašo įteikimo dienos, Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs,
jog ji taikytina tik tuomet, kai atitinkami klausimai teismo sprendžiami rašytinio proceso tvarka, šalių nekviečiant, jų pranešimais ar šaukimais apie teismo posėdžio vietą ir
datą neinformuojant, o tuo atveju, kai šalys į bylos nagrinėjimą tiesiog neatvyksta, neturi įtakos priimtos teismo nutarties apskundimo tvarkai (2012 m. vasario 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-127/2012). Taigi įstatyme numatytas septynių dienų
terminas nutarčiai apskųsti skaičiuojamas nuo nutarties paskelbimo, kai byla išnagrinėta dalyvaujant šalims (žodinio proceso tvarka), o nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos
– pastarosioms nedalyvaujant (rašytinio proceso tvarka). Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. AS11-112/2005 nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme byla buvo išnagrinėta žodinio proceso tvarka, o pareiškėjo atstovė dalyvavo 2005 m. sausio 25 d. teismo
posėdyje. Teismo nutartis, atidėjus procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą, priimta ir paskelbta 2005 m. vasario 3 d., todėl paskutinė atskirojo skundo dėl šios nutarties
padavimo diena buvo 2005 m. vasario 10 d. (ABTĮ 149 str. 2 d.). Pareiškėjas atskirąjį
skundą padavė 2005 m. vasario 15 d., t. y. praleidęs nustatytą terminą (2005 m. kovo 31
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-112/2005).
Nustatyti terminai atskirajam skundui paduoti nėra naikinamieji ir gali būti atnaujinami (plačiau apie procesinių terminų atnaujinimą žr. Apibendrinimo skyrių II.10.1.
Praleisto termino atnaujinimas).
26. Teismas atskirąjį skundą nagrinėja paprastai nekviesdamas bylos šalių, t. y. rašytinio proceso tvarka (ABTĮ 150 str. 2 d.). Nuo šios taisyklės nukrypstama, kai atskirojo
skundo išnagrinėjimui nepakanka rašytinės bylos medžiagos, reikia papildomai išklausyti proceso dalyvius žodiniame teismo posėdyje ir dėl to žodinis procesas tikslingas
(2012 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-41/2012).
Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, turi teisę savo nutartimi: 1) palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą; 2) pakeisti pirmosios
instancijos teismo nutartį iš dalies; 3) panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir
išspręsti klausimą iš esmės; 4) panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 151 str.).

VIII. Proceso atnaujinimas administracinėje byloje
VIII.1. Proceso atnaujinimo instituto tikslas ir esmė
1. Išnagrinėjus bylą ir įsiteisėjus teismo sprendimui (nutarimui ar nutarčiai), bylos
procesas yra laikomas baigtu, o proceso šalių ginčas – galutinai išspręstu. Tačiau ir įsiteisėjus teismo sprendimui išlieka tikimybė, jog dėl tam tikrų aplinkybių įsiteisėjusio
teismo procesinio sprendimo nebus galima laikyti pagrįstu ir teisėtu, todėl esant išim853
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tinėms, įstatyme nustatytoms aplinkybėms, procesas gali būti atnaujinamas ir įsiteisėjęs
teismo sprendimas peržiūrimas. Dėl šių priežasčių įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs specialų institutą – proceso atnaujinimą (ABTĮ IV skyrius), t. y. atitinkamą administracinio
proceso stadiją, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą
teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai
sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat padėti išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių (2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-159/2010, 2012 m. sausio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P261-20/2012 ir kt.).
2. Atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo stadija galima tik esant įsiteisėjusiam
teismo procesiniam sprendimui ir siekiant, kad nebūtų trikdomas įsiteisėjusio teismo
sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas,
įstatymų leidėjas proceso atnaujinimo stadiją sukūrė ne kaip įprastinę, o kaip išimtinę
teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formą, apsaugančią visos teisėtvarkos darną ir pastovumą (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P14617/2012). Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą pabrėždamas šios proceso stadijos išimtinumą yra konstatavęs, jog jis (išimtinumas) pasireiškia dviem aspektais: pirma,
proceso atnaujinimas administracinėje byloje galimas tik esant ABTĮ 153 straipsnio 2
dalyje numatytiems proceso atnaujinimo pagrindams, kurie siejami su jau po bylos išnagrinėjimo paaiškėjusiomis aplinkybėmis arba esminiais materialinės ar proceso teisės
normų pažeidimais; ir antra, proceso atnaujinimo stadijos taikymas galimas tik bylose,
kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi (2008 m. birželio
11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444-84/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008 m., 229–236 p.).
VIII.2. Proceso atnaujinimo objektas
(ABTĮ 153 str. 1 d.)

3. ABTĮ 153 straipsnio 1 dalis numato, jog bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo
sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Čia vartojama sąvoka „užbaigta“ reiškia, jog administracinė byla baigta įsiteisėjusiu teismo baigiamuoju aktu nepriklausomai nuo to, ar šalių
ginčas išspręstas iš esmės, ar ne. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas šiuo
aspektu yra pažymėjęs, jog įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bylos nutraukimo, kaip ir teismo procesinis sprendimas, kuriuo byla išnagrinėta iš esmės, įgyja res judicata galią, t. y.
abiem atvejais atsiranda tokie pat procesiniai teisiniai padariniai (ABTĮ 102 str. 3 d., 96
str. 4 d.), todėl nutraukta byla, nors ir nėra išnagrinėta iš esmės, prilyginama užbaigtai
bylai, ir procesas joje gali būti atnaujintas (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-97/2012).
4. ABTĮ 153 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „įsiteisėjusiu“ reiškia, jog teismo baigiamasis aktas turi būti įsiteisėjęs. Įsiteisėjęs teismo baigiamasis aktas, kuriuo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią, kas reiškia, jog šalių ginčas išspręstas galutinai ir nebegali
būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Pirmosios instancijos teismo
procesinis dokumentas įsiteisėja pasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, jei
jis nebuvo apskųstas (ABTĮ 96 str. 1 d.), apeliacinės instancijos teismo – nuo priėmimo
dienos (ABTĮ 96 str. 3 d., 152 str.). Tais atvejais, kai Vyriausiasis administracinis teismas
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panaikina visą ar dalį pirmosios instancijos teismo sprendimo ir perduoda bylą ar jos dalį
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylos ar jos dalies nagrinėjimas nėra pasibaigęs. Taigi ir proceso atnaujinimas tokiu atveju galimas tik dėl tos bylos dalies, kuri yra
iki galo išspręsta (2009 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-38/2009). Jei
byloje yra priimtas apeliacinis skundas ir kartu paduodamas prašymas dėl proceso atnaujinimo, t. y. teismo sprendimas, nutartis ar nutarimas neįsiteisėjęs, Vyriausiasis administracinis teismas tokį prašymą atmeta, o tais atvejais, kai byloje, kurioje prašoma atnaujinti
procesą, yra paduotas prašymas dėl klaidų taisymo, papildomo sprendimo priėmimo ir
pan., bei taip pat gautas prašymas atnaujinti procesą, pastarasis nagrinėjamas vėliausiai,
nes proceso atnaujinimas šiuo atžvilgiu yra paskesnė proceso stadija.
5. Nagrinėdamas administracinę bylą teismas priima įvairius procesinius dokumentus (nutartis), kuriais išsprendžia atskirus procesinio pobūdžio klausimus. Jei tai nurodyta
ABTĮ arba jei teismo nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai, pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos atskiruoju skundu (ABTĮ 149 str. 1 d.). Dėl kitų teismo nutarčių, kurios nėra skundžiamos, motyvai dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo gali būti
įtraukiami į apeliacinį skundą. Be to, bylą nagrinėjančiam teismui nutartimi netenkinus
šalies atitinkamo procesinio pobūdžio prašymo, šaliai nėra užkertamas kelias pakartotinai
reikšti šį prašymą, pateikiant naujus (papildomus) argumentus, jei nėra piktnaudžiaujama
procesinėmis teisėmis. Todėl kol bylą užbaigiantis teismo sprendimas (nutarimas, nutartis) nėra įsiteisėjęs, paprastai bylos nagrinėjimo metu egzistuoja galimybė ištaisyti visas
tarpinio pobūdžio procesiniais sprendimais padarytas teismo klaidas, taigi nėra pagrindo
taikyti proceso atnaujinimo institutą. Priešingas teisės aiškinimas, kad dėl kiekvieno procesinio tarpinio pobūdžio procesinio sprendimo būtų galima inicijuoti proceso atnaujinimą, neatitiktų administracinio proceso stadijų paskirties, neleistų nagrinėti administracinės bylos iš esmės ir operatyviai ginti pažeistas asmenų teises. Šias nuostatas Vyriausiasis
administracinis teismas suformulavo nagrinėdamas pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą dėl Vyriausiojo administracinio teismo nutarties, priimtos reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymo klausimu, kurioje, be kita ko, konstatavo, kad administracinis procesas
byloje nėra užbaigtas, pareiškėjui nėra užkirstas kelias ginti savo teises, tame tarpe ir prašyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nagrinėjamoje byloje, todėl dėl Vyriausiojo administracinio teismo nutarties, kuria panaikinta pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, prašymas atnaujinti procesą negalėjo būti paduotas (2008 m. birželio 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P444–84/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 15, 2008 m., 229 – 236 p.). Vadinasi, tarpinio pobūdžio procesiniai
sprendimai negali būti proceso atnaujinimo objektu.
6. Teismų praktika patvirtina, jog proceso atnaujinimas negalimas ir dėl tų teismo procesinių sprendimų, kurie nors ir nelaikytini tarpiniais, tačiau priimti ne bylos
teisminio nagrinėjimo metu, o, pavyzdžiui, teismo sprendimo vykdymo stadijoje. Štai
Vyriausiasis administracinis teismas atmetė prašymą atnaujinti procesą byloje, kurioje
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 22 d. priėmė nutartį byloje dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo. Apeliacinės instancijos teismas
pažymėjo, jog tokia nutartis negali būti pripažinta galutiniu ir neskundžiamu teismo
procesiniu sprendimu, kuriuo buvo užbaigtas atitinkamos administracinės bylos nagrinėjimas, todėl jos atžvilgiu proceso atnaujinimo instituto nuostatos negali būti taikomos
(2010 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–172/2010).
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VIII.3. Proceso atnaujinimo subjektai
(ABTĮ 154 str.)

7. Subjektai, turintys teisę paduoti prašymą atnaujinti procesą, išvardyti ABTĮ 154
straipsnyje, kuriame nurodyta, kad tokią teisę turi: 1) bylos šalys; 2) tretieji suinteresuoti asmenys bei jų atstovai; 3) neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs
sprendimas, nutarimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus; 4)
prokuroras bei viešojo administravimo subjektai, kad būtų apgintas viešasis interesas ar
apgintos valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai; 5) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas apygardos administracinio teismo pirmininko siūlymu arba gavęs informaciją apie tai, kad gali būti proceso administracinėje byloje
atnaujinimo pagrindų.
8. Dėl antrosios grupės subjektų pažymėtina, jog iki 2012 m. birželio 30 d. galiojusi
ABTĮ 154 straipsnio redakcija konkrečiai neįtvirtino teisės paduoti prašymą atnaujinti procesą tretiesiems suinteresuotiems asmenims, tačiau Vyriausiasis administracinis
teismas, įvertinęs, kad pagal ABTĮ 48 straipsnio 2 dalį tretieji suinteresuoti asmenys yra
tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos, laikė, jog proceso
atnaujinimo iniciatyvos teisę šie subjektai turi (2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-10/2012).
9. Dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisės inicijuoti proceso atnaujinimą pasakytina, jog tokia jų teisė siejama tik su tam tikru atnaujinimo pagrindu, t. y. jei sprendime teismas pasisakė dėl jų teisių ar pareigų (ABTĮ 153 str. 2 d. 7 p.). Kitaip tariant, tokiam
asmeniui grindžiant savo prašymą kitais proceso atnaujinimo pagrindais, prašymas dėl
kitų pagrindų nenagrinėjamas (2010 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P858–77/2010, 2009 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525–46/2009).
10. Ketvirtajai grupei asmenų, turinčių teisę kreiptis dėl proceso atnaujinimo priklauso prokuroras bei viešojo administravimo subjektai, besikreipiantys, kad būtų apgintas viešasis interesas ar apgintos valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi
interesai. Dėl prokuroro teisės Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog
minėta nuostata reiškia, kad prokuroras, kreipdamasis dėl proceso atnaujinimo, pirmiausia turi pagrįsti, kad siekia apginti viešąjį interesą ar apginti valstybės ir asmenų
teises bei įstatymų saugomus interesus, t. y. prokuroro atveju teisės kreiptis į teismą arba
teisminės gynybos prieinamumo principų realizavimas ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies
prasme siejamas su siekiu apginti viešąjį interesą ar apginti valstybės ir asmenų teises
arba saugomus interesus. Todėl kiekvienąkart, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad nepatenkinus tam tikro asmens
ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir
ginamos vertybės. Viešasis interesas, taikant ABTĮ, turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas
objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė
ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų asmenų teisė, įstatymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai,
kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. Atsižvelgęs
į tai, Vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš išnagrinėtų bylų atsisakė atnaujinti procesą pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą konstatavęs, jog
pareiškėjas šiuo konkrečiu atveju inter alia nepagrindė, kokį viešąjį interesą ar valstybės
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ir asmens teises ar įstatymų saugomus interesus siekia apginti (2009 m. gruodžio 31 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P662–228/2009).
11. Iš ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies normos taip pat matyti, kad viešojo administravimo subjektų teisė betarpiškai susijusi su pastarųjų pareiga apginti viešąjį interesą
ar valstybės ir asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus, kas matyti sistemiškai
aiškinant ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies nuostatas visų šio įstatymo normų, reglamentuojančių viešojo intereso gynimą, kontekste. Subjektų teisė ginti viešąjį interesą numatyta
ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte bei to paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje. Šios
įstatymo normos nustato, kad siekdami apginti valstybės ar kitą viešąjį interesą, į teismą gali kreiptis tik tam tikri asmenys, ir tik tada, kai tai tiesiogiai nurodyta įstatyme.
Todėl sprendžiant, ar atitinkamas viešojo administravimo subjektas, padavęs prašymą
atnaujinti procesą, yra tinkamas subjektas, būtina nustatyti, ar teisė ginti viešąjį interesą
numatyta įstatyme, ir jei tai neįtvirtinta įstatyme, laikytina, kad prašymas paduotas netinkamo subjekto. Vyriausiasis administracinis teismas tokių išvadų priėjo nagrinėdamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) prašymą dėl proceso
atnaujinimo byloje, kurioje ji nebuvo bylos šalimi, tačiau pateikė prašymą atnaujinti
procesą byloje, kurioje buvo atnaujintas neįgaliajam B. S. nutrauktas mokėti šalpos pensijos mokėjimas, grįsdama tai būtinumu ginti viešąjį interesą valstybės politikos pensijų
ir valstybinių šalpos išmokų srityje. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad
savo teisę kreiptis dėl proceso atnaujinimo ginant viešąjį interesą valstybės politikos
pensijų ir valstybinių šalpos išmokų srityje Ministerija grindžia šios Ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr.
892, 5.5 punktu, pagal kurį vienas iš šios Ministerijos uždavinių – įgyvendinti valstybės
politiką pensijų ir valstybinių šalpos išmokų srityje, taip pat remiasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punktu, kuriame nurodyta, kad
biudžeto asignavimų valdytojai privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad Ministerijos nurodytoje įstatymo normoje įtvirtinti bendrieji jos
uždaviniai, o teisė ginti viešąjį interesą, kaip minėta pirmiau, yra specifinė ir jos suteikimas atitinkamam subjektui turi būti įtvirtintas įstatymu. Kadangi teisė ginti viešąjį interesą Ministerijai įstatymu nesuteikta, ji negali būti laikoma tinkamu subjektu pateikti
prašymą dėl proceso atnaujinimo ginant viešąjį interesą (2009 m. birželio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P146–110/2009).
12. ABTĮ 154 straipsnio 2 dalis numato, jog teikimą atnaujinti procesą turi teisę paduoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas savo iniciatyva arba apygardos administracinio teismo pirmininko siūlymu. Vienas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko teisės inicijuoti proceso atnaujinimą pavyzdys įtvirtintas
ABTĮ 155 straipsnio 3 dalyje, kur pasakyta, jog jeigu byla, kurioje yra teisėjo pareikšta
atskiroji nuomonė, nebuvo nagrinėjama apeliacine tvarka arba kai atskirąją nuomonę
išdėstė apeliacinio teismo teisėjas, tai sprendimui įsiteisėjus byla su atskirąja teisėjo nuomone perduodama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, o jo pirmininkas
nusprendžia, ar paduoti teikimą atnaujinti procesą. Taigi ABTĮ 154 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta dispozityvumo principo išimtis, numatanti Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko teisę inicijuoti klausimo dėl administracinės bylos proceso atnaujinimo
nagrinėjimą. Tokios normos reikalingumas buvo grindžiamas administracinio proceso
socialiniu tikslu visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, neatsižvelgiant į dalyvau857
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jančių joje asmenų privačius interesus, taip pat šia norma buvo siekiama formuoti vienodą administracinių teismų praktiką. Tačiau šis tipinis oficialumo principo elementas
kėlė diskusijas dėl jo reikalingumo administraciniame procese. Atsižvelgiant į tai, nuo
2012 m. liepos 1 d. įsigaliojusi nauja ABTĮ 154 straipsnio 2 dalies redakcija jau apibrėžia,
kad apygardos administracinio teismo pirmininko siūlymu arba gavęs informaciją apie
tai, kad gali būti proceso administracinėje byloje atnaujinimo pagrindų, išimtiniais atvejais teikimą atnaujinti procesą turi teisę paduoti Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pirmininkas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko teikimą
nagrinėja didžiausią teisėjo darbo stažą turinčio teisėjo skiriama teisėjų kolegija. Teikimu išreiškiamas tik informacinio pobūdžio siūlymas svarstyti, ar nėra proceso atnaujinimo pagrindų, ir teisėjų kolegijai jis nėra privalomas.
VIII.4. Prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimas, prašymo turinys
(ABTĮ 157 str.)

13. ABTĮ 155 straipsnio 1 ir 2 dalys įtvirtina, jog prašymas dėl proceso atnaujinimo
žyminiu mokesčiu neapmokestinamas, ir jis pateikiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
14. Prašymo turiniui keliami reikalavimai įtvirtinti ABTĮ 157 straipsnyje, kurio 1 dalyje numatyta, kad jame nurodoma: 1) teismo, kuriam prašymas paduodamas, pavadinimas; 2) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji
vieta (buveinė); 3) sprendimą (nutarimą, nutartį) priėmusio teismo pavadinimas; 4) įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) esmė ir proceso atnaujinimo pagrindas; 5) proceso atnaujinimo motyvai; 6) aplinkybės, kuriomis grindžiamas 156 straipsnyje
nurodytų terminų skaičiavimas; 7) subjekto prašymo esmė; 8) prašymo surašymo vieta,
data, pareiškėjo parašas. To paties straipsnio 2 dalis numato, jog prie prašymo atnaujinti
procesą turi būti pridedami proceso atnaujinimo pagrindo buvimą pagrindžiantys įrodymai, taip pat įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) nuorašas. Pavyzdžiui,
prašant atnaujinti procesą tuo pagrindu, kad įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti
nusikalstami šalių, kitų bylos proceso dalyvių ar jų atstovų veiksmai arba nusikalstamos
teisėjų veikos, padaryti nagrinėjant šią bylą, būtina pateikti įsiteisėjusį teismo nuosprendį
(2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–98/2009). Tais atvejais,
kai prašymą atnaujinti procesą pateikia atstovas, prie prašymo turi būti pridedamas dokumentas, įrodantis atstovo įgaliojimus (ABTĮ 157 str. 3 d.).
15. ABTĮ 157 straipsnis įtvirtina pačius bendriausius reikalavimus prašymo atnaujinti procesą turiniui, todėl gali būti atvejų, kai tokiame prašyme reikės nurodyti ir daugiau privalomų aplinkybių. Pavyzdžiui, kai terminas minėtam prašymui pateikti paduodamas jau praleidus terminą, tokiu atveju pareiškėjas pagal bendrąsias ABTĮ nuostatas
turėtų pateikti prašymą jam atnaujinti kartu su praleidimo priežastis patvirtinančiais
įrodymais. Jei prašymą paduoda prokuroras, šis prašyme turi nurodyti, kokius interesus
ar kieno teises ar įstatymo saugomus interesus siekia apginti (2009 m. gruodžio 31 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P662–228/2009).
16. Pažymėtina, kad reikalavimas nurodyti proceso atnaujinimo pagrindą reiškia,
kad pareiškėjas turi nurodyti bent vieną įstatyme įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą, o tiksliai ir tiesiogiai nurodyti teisės normą, kurioje įtvirtintas konkretus proceso
atnaujinimo pagrindas, nereikalaujama. Tačiau iš prašyme nurodytų aplinkybių ir pro858
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ceso atnaujinimo motyvų teismui turi būti aišku, kokiu pagrindu remiasi pareiškėjas,
prašydamas atnaujinti procesą. Pavyzdžiui, vienoje iš teismo išnagrinėtų bylų pareiškėjas prašė atnaujinti procesą konkrečiai nurodydamas tik ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12
punkte numatytą pagrindą. Tačiau teismas, įvertinęs prašymo turinį, pažymėjo, kad atsakovas iš esmės nesutinka su apeliacinės instancijos teismo pateiktu materialinės teisės
normų aiškinimu, t. y. remiasi ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu, pagal kurį procesas administracinėje byloje gali būti atnaujintas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai,
kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti
įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi
prašymo turinį, remdamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, nusprendė, jog šiuo
atveju vertintina, ar yra pagrindas atnaujinti procesą ir pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-62/2012).
VIII.5. Prašymo atnaujinti procesą padavimo terminai
(ABTĮ 156 str.)

17. ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog prašymas dėl proceso atnaujinimo gali
būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo
arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas.
Aplinkybes, kuriomis grindžiamas terminų skaičiavimas, turi nurodyti prašymą
padavęs subjektas savo prašyme (ABTĮ 157 str. 1 d. 6 p.), o prireikus teismas turi teisę
pareikalauti iš prašymą padavusio asmens papildomų įrodymų minėtu klausimu (ABTĮ
158 str. 2 d.).
18. Daugiausiai neaiškumų praktikoje sukelia ABTĮ 156 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto trijų mėnesio termino pradžios nustatymas, kuris gali skirtis priklausomai nuo reiškiamo proceso atnaujinimo pagrindo bei prašymą dėl proceso atnaujinimo padavusio
subjekto. Pavyzdžiui, jeigu kaip proceso atnaujinimo pagrindas nurodomas padarytas
esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti
neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį, sprendimo ar nutarties buvimas be motyvų ar
neteisėtos sudėties teismas (ABTĮ 153 str. 2 d. 8–10 p.), tokios aplinkybės paaiškėjimo
(turėjimo paaiškėti) momentas (taigi ir trijų mėnesių termino pradžios eiga) paprastai
siejamas su sprendimo byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, įsiteisėjimo (pirmosios instancijos teisme) ar paskelbimo (apeliacinės instancijos teismo sprendimo atveju)
momentu (2009 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–84/2009,
2009 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P822–166/2009, 2012 m. kovo
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–17/2012, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P146–73/2012).
19. Jeigu kaip proceso atnaujinimo pagrindas nurodoma būtinybė užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą (ABTĮ 153 str. 2 d. 12 p.), tokios
aplinkybės paaiškėjimo momentas taip pat paprastai siejamas su baigiamojo teismo
procesinio sprendimo byloje įsiteisėjimu, nes jau šią dieną asmuo turi galimybę įvertinti
baigiamąjį aktą jos atitikimo buvusiai administracinių teismų praktikai aspektu (2009
m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P442-16/2009). Tais atvejais, kai byloje yra proceso šalių daugetas, o apeliacinį skundą paduoda tik dalis jų (pavyzdžiui,
trys iš keturių pareiškėjų), nepadavusiems apeliacinio skundo prašymo atnaujinti procesą padavimo terminas prasideda tada, kai išnagrinėjamas apeliacinis skundas (2007
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m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6-170/2007).
20. Tais atvejais, kai prašymą atnaujinti procesą paduoda prokuroras, kaip ginantis
viešą interesą subjektas, vertinant tokio prašymo padavimo terminus, svarbu atsižvelgti
ne tik į tą momentą, kada prokurorui tapo žinoma apie viešojo intereso gynimo būtinybę konkrečiu atveju, bet ir į institucijos, kurios prašymu prokuroras ėmėsi viešojo
intereso gynimo, veiksmus, operatyvumą ginant savo pažeistas teises (2009 m. birželio
26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P822–121/2009). Be to, tokiu atveju spręsdamas, ar prašymas paduodamas nepraleidus ABTĮ nustatytų terminų, teismas, įvertinęs
ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą, pusiausvyrą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai prokuroras nors ir nepraleidžia trijų
mėnesių termino kreiptis į teismą (skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo
būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių
atsiradimo momento. Tokios išvados Vyriausiasis administracinis teismas priėjo byloje
atmesdamas prokuroro prašymas dėl proceso atnaujinimo kartu nurodęs, jog įsiteisėjęs
Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai buvo išsiųstas 2006 m. sausio 16 d., byloje duomenų
apie kliūtis, sutrukdžiusiais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai informuoti
Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą apie galimą viešojo intereso pažeidimą anksčiau, o ne praėjus beveik 2 metams po nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą
pagal jos pačios prašymą, priėmimo, nebuvo. Teismo nuomone, tai rodo, kad Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija kaip viešojo ginčo šalis nebuvo pakankami atidi ir
rūpestinga, o atsižvelgus į šias aplinkybes, nėra aišku, kodėl tik 2009 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pateikė raštą Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui dėl kreipimosi į teismą ginant viešąjį interesą su prašymu atnaujinti procesą.
Pažymėjo, kad Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuota, kad už viešojo intereso apsaugą valstybėje yra atsakingi ne vien prokurorai, bet ir kitos valstybės
(savivaldybių) institucijos. Nors įstatymai ne visoms iš jų suteikia įgaliojimus kreiptis į
teismą ginant viešąjį interesą, tačiau įstatymo viršenybės, tarnybinio bendradarbiavimo,
efektyvumo (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1, 5, 6 p.) ir
kiti gero administravimo principai reikalauja, kad nustačiusios viešojo intereso pažeidimą atitinkamoje srityje, jos nedelsdamos informuotų prokurorą ar kitą subjektą apie
galimus viešojo intereso pažeidimus, jei įstatymai joms nesuteikia įgaliojimų pačioms
imtis priemonių viešajam interesui ginti (2009 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–228/2009).
21. ABTĮ 156 straipsnio 2 dalis numato, jog asmenims, praleidusiems prašymo dėl
proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali
būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. ABTĮ 156 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad
prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus šio įstatymo 153 straipsnio
2 dalies 1 punkte numatytą atvejį. Pažymėtina, jog ABTĮ 156 straipsnyje įtvirtintų terminų
skaičiavimui, terminų atnaujinimui, jų pasibaigimo teisinių pasekmių vertinimui taikytinos bendros ABTĮ įtvirtintos procesinius terminus reglamentuojančios normos.
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VIII.6. Proceso atnaujinimo pagrindai
(ABTĮ 153 str. 2 d.)

22. Kaip jau buvo minėta, proceso atnaujinimas nėra pakartotinė bylos peržiūra, tai
– išimtinė procedūra, kurios vienas iš tikslų yra kiek įmanoma didesnio objektyvumo
nagrinėjant bylas pasiekimas per atitinkamų kriterijų, kurie objektyviai gali sudaryti
pagrindą manyti, jog byla galėjo būti išspręsta neteisingai, nustatymą. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas tampa susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo
peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme
bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos nagrinėjimo. Atsižvelgiant į tai, ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas baigtinis 12 pagrindų, iš kurių bent vienam esant galimas proceso atnaujinimas, sąrašas (2011 m. lapkričio
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P492-183/2011). Griežtai apibrėžtų atnaujinimo
pagrindų nustatymas nėra savitikslis, jis būtinas siekiant apsaugoti teisinių santykių stabilumą, įgyvendinti teisinio saugumo bei teisinės valstybės principus, nes kitaip susidarytų situacija, kai proceso atnaujinimas faktiškai taptų dar viena įprasta bylos nagrinėjimo teisme stadija, o tai prieštarautų Lietuvoje egzistuojančios administracinių teismų
sistemos sampratai bei tikslams, sumenkintų galutinio teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) prasmę (2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–177/2010,
2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–134/2011, 2012 m. sausio
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–44/2012).
VIII.6.1. Kai Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos
teismo sprendimas byloje prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir jos papildomiems protokolams
(ABTĮ 153 str. 2 d. 1 p.)

23. Lietuvos Respublika, ratifikuodama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau – ir Konvencija) ir jos papildomus protokolus, prisiėmė
įsipareigojimą garantuoti kiekvienam jos jurisdikcijoje esančiam žmogui Konvencijoje
apibrėžtas teises bei laisves, taip pat vykdyti galutinius Europos Žmogaus Teisių Teismo
sprendimus, kuriose ji yra šalis (Konvencijos 1, 46 str.). Dėl to Europos Žmogaus Teisių Teismui pripažinus, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimas (plačiąja prasme)
prieštarauja Konvencijai ir (ar) jos papildomiems protokolams, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, toks teismo sprendimas yra pagrindas procesui atnaujinti. Pažymėtina,
jog minėti pažeidimai turi būti nustatyti ne bet kokioje byloje, o administracinėje byloje,
be to, konstatuotą pažeidimą turi būti galima pašalinti atnaujinus procesą ir išnagrinėjus bylą iš naujo.
24. Paminėtu pagrindu bylų yra atnaujinta. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs laikinai ėjusio Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko
pareigas teismo pirmininko pavaduotojo teikimą, nustatė, jog Europos Žmogaus Teisių
Teismas 2008 m. lapkričio 4 d. sprendimu konstatavo, kad D. L. administracinio teisės
pažeidimo byloje, tiriant ekspertų išvadas, buvo pažeista Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, nes bylą nagrinėję Lietuvos Respublikos teismai nepatenkino D. L. prašymo teismo
posėdyje apklausti ekspertus, nors ekspertizės išvados buvo reikšmingas bylos įrodymas
861

III. Informacinė dalis

(2009 m. sausio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P442 –1/2009). Atnaujinęs bylos nagrinėjimą ir išnagrinėjęs bylą iš naujo, Vyriausiasis administracinis teismas 2009
m. balandžio 30 d. nutartimi byloje Nr. N502-3895/2009 grąžino bylą Vilniaus miesto
2 apylinkės teismui nagrinėti iš naujo, visapusiškai ištirti byloje surinktus įrodymus, nes
nei ikiteisminiame etape, nei teisminio nagrinėjimo metu pareiškėja neturėjo galimybės
apklausti ekspertų, kurių išvadose buvo tam tikrų neatitikimų, kad jų patikimumas būtų
kruopščiai patikrintas arba kad sukeltų kokių nors abejonių dėl ekspertų išvadų. Taigi
matyti, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo nustatytą byloje esminį procesinį pažeidimą, kėlusį rimtas abejones dėl ginčytino nacionalinio proceso rezultato, buvo galima ir
buvo siekiama pašalinti.
VIII.6.2. Kai naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo
būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu
(ABTĮ 153 str. 2 d. 2 p.)

25. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis laikytinos tik tokios, dėl kurių ginčijami
teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia, be to, jos turi atitikti ir šiuos kriterijus: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo sprendimą ar nutartį;
2) aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylą nagrinėjant iš esmės; 3)
apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) jos turi
esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo
sprendimas (2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525–150/2010,
2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–58/2011, 2012 m. sausio
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–44/2012).
26. Tam, kad aplinkybės galėtų būti laikomos naujai paaiškėjusiomis jos turi būti
faktinio pobūdžio ir turi patekti į nagrinėjamos bylos įrodinėjimo dalyką. Procesinio
pobūdžio faktus sudarančios tam tikros aplinkybės (pvz., tikras arba tariamas neinformavimas apie teismo posėdį apeliacinės instancijos teisme) negali būti siejamos su naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme (2012
m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-68/2012).
27. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę,
yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Labai dažnai minėtos aplinkybės painiojamos su naujomis
aplinkybėmis, t. y. tokiomis, kurių nagrinėjant administracinę bylą nebuvo, bet atsirado
jau priėmus sprendimą. Pažymėtina, jog ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktas proceso
atnaujinimo pagrindą sieja ne su atitinkamų aplinkybių atsiradimu, o su jų paaiškėjimu
(2010 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–89/2010). Dėl tos pačios
priežasties naujai paaiškėjusia bylos aplinkybe nelaikytina pasikeitusi teismų praktika
(2007 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P14–137/2007), taip pat įstatymų,
kuriais rėmėsi teismas, pasikeitimas po teismo sprendimo priėmimo. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas neatnaujino proceso byloje, kurioje netenkintas V. Š. skundas
panaikinti Kauno rajono policijos komisariato bei Policijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimus panaikinti V.Š. išduotą leidimą laikyti
(nešioti) ginklus medžioklei, savigynai. V. Š. savo prašymą atnaujinti procesą grindė ir tuo,
jog nuo 2008 m. birželio 21 d. įsigaliojo nauja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18
straipsnio 2 dalies redakcija, naujai apibrėžianti nepriekaištingos reputacijos asmenį, kas
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jo atveju aktualu. Vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje konstatavo, kad minėtas
įstatymo pakeitimas buvo priimtas jau po Kauno apygardos administracinio teismo 2007
m. gruodžio 10 d. sprendimo, užbaigusio nagrinėjamos administracinės bylos procesą,
priėmimo, tad ši aplinkybė negali būti vertinama kaip egzistavusi nagrinėjant bylą ir priimant teismo sprendimą, o tuo pačiu negali būti vertinama ir kaip pagrindas atnaujinti
procesą remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu (2009 m. birželio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P556–135/2009). Analogiška išvada padaryta ir byloje, kurioje
proceso atnaujinimo pagrindu pareiškėjas nurodė Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo
26 d. priimto nutarimo išvadas, kuriomis pripažinta, jog atitinkamos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 3 dalies nuostatos prieštaravo Konstitucijai. Vyriausiasis administracinis teismas, atmesdamas pareiškėjo prašymą, nurodė,
jog minėtas nutarimas buvo priimtas jau po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. birželio 14 d. nutarties, užbaigusios nagrinėjamos administracinės bylos procesą,
priėmimo, tad ši aplinkybė negali būti vertinama kaip egzistavusi nagrinėjant bylą ir priimant teismo sprendimą ar nutartį, o tuo pačiu negali būti vertinama ir kaip pagrindas
atnaujinti procesą remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu (2007 m. gegužės 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P10–186/2007).
28. Esant aptariamai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu bylos šaliai, kuri remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso
atnaujinimo (2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–187/2010).
Tokiais atvejais turi būti vertinami ne tik subjektyvūs, bet ir objektyvūs sužinojimo
kriterijai (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–52/2011). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas neatnaujino proceso pagal pareiškėjo V. S.
prašymą, kurį šis grindė ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu įvardindamas kaip naujai
paaiškėjusias aplinkybes savo darbo pobūdį, sveikatos būklę ir ligų bei gydymosi istoriją iki kreipimosi į teismą. Teismas sprendė, kad pareiškėjas apie visas šias aplinkybes
bylos nagrinėjimo metu žinojo ir negalėjo apie jas nežinoti, nes asmuo paprastai negali
nežinoti apie tai, kur jis dirbo ir koks buvo jo darbo pobūdis, kada, kur ir kokias ligas jis
gydėsi. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad bylos nagrinėjimo metu jis buvo visiškai praradęs atmintį ir nežinojo bei negalėjo žinoti paminėtų aplinkybių, kurios buvo sudėtinė
jo privataus gyvenimo dalis (2007 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6115/2007). Akivaizdu, jog naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ABTĮ 153 straipsnio 2
dalies 2 punkto prasme taip pat nelaikytinos tos aplinkybės, kurios buvo žinomos bylos
nagrinėjimo metu ir kurių pagrindu teismas priėmė sprendimą.
29. Esminis naujai paaiškėjusios aplinkybės pobūdis suprantamas kaip svarbiausių
bei turėjusių didžiausią reikšmę priimant atitinkamą teismo procesinį sprendimą duomenų pasikeitimas, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada
(2009 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–131/2009). Pavyzdžiui,
vienoje iš išnagrinėtų bylų Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodyta ligos istorijos epikrizė iš esmės nėra susijusi su bylos dėl termino pateikti
prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir su tuo susijusius dokumentus atnaujinimo
nagrinėjimo dalyku, nes, sprendžiant dėl paminėto termino atnaujinimo, vertinamos
priežastys, nulėmusios šio termino praleidimą iki kreipimosi į teismą, t. y. egzistavusios
iki kreipimosi į teismą su prašymu atnaujinti terminą. Savo ruožtu paminėta ligos epikrizė patvirtina pareiškėjo hospitalizaciją nuo 2005 m. rugsėjo 28 d. iki 2005 m. spalio
10 d., taigi patvirtina aplinkybes, egzistavusias jau po pareiškėjo kreipimosi į teismą ir
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negalėjusias turėti įtakos sprendžiant termino atnaujinimo klausimą (2007 m. kovo 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P6–115/2007).
30. Pažymėtina, jog ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktas gali būti taikomas ir tais
atvejais, kai prašoma atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių įrodymų, tačiau tokiu
atveju nauji įrodymai turi atitikti apskritai įrodymams administraciniame procese keliamus reikalavimus bei visus naujai paaiškėjusių aplinkybių požymius. Be to, vertinant,
ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, būtina išsiaiškinti, ar
pateiktas įrodymas negalėjo būti pateiktas anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės (2010 m.
spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–215/2010, 2010 m. lapkričio 26
d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–220/2010). Faktas, kad su atitinkamomis
aplinkybėmis susijusius dokumentus pareiškėjas gavo jau išnagrinėjus bylą, automatiškai nedaro šių aplinkybių naujai paaiškėjusiomis, t. y. tokiomis, apie kurias pareiškėjas
bylos nagrinėjimo metu nežinojo ir negalėjo žinoti. Dokumentų gavimo ir žinojimo
apie juose nurodytas aplinkybes momentai gali nesutapti, t. y. žmogus gali žinoti tam
tikras aplinkybes, bet neturėti dokumento, kuriame jos konkrečiai įvardijamos (2007 m.
kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6–115/2007).
VIII.6.3. Kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas,
dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas
arba nepagrįstas sprendimas
(ABTĮ 153 str. 2 d. 3 p.)

31. Šiuo pagrindu procesas gali būti atnaujintas, jei esti abi sąlygos: pirma, pateikiamas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriame konstatuota bent viena ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta aplinkybė; ir antra, teismo nuosprendyje konstatuota
aplinkybe teismas rėmėsi ir ji lėmė atitinkamos išvados padarymą (2010 m. liepos 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P662–125/2010). Nors ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies
3 punkte minimas teismo procesinis dokumentas – nuosprendis, tačiau įvertinus BPK
29 straipsnyje pateikiamą nuosprendžio apibrėžimą, laikytina, kad jis apima bet kokį
teismo baigiamąjį aktą, priimtą išnagrinėjus bylą pagal BPK normas (2011 m. gruodžio
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–127/2011). Kitų institucijų (ne teismo), taip
pat kitokie procesiniai dokumentai (pavyzdžiui, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą)
šio proceso atnaujinimo pagrindo pagrįsti negali.
VIII.6.4. Kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti nusikalstami šalių, kitų
bylos proceso dalyvių ar jų atstovų veiksmai arba nusikalstamos teisėjų veikos,
padaryti nagrinėjant šią bylą
(ABTĮ 153 str. 2 d. 4 p.)

32. Šiuo pagrindu procesas gali būti atnaujintas, kai: pirma, pateikiamas įsiteisėjęs
teismo nuosprendis, kuriame konstatuota bent viena ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4
punkte nurodyta nusikalstama veika; ir antra, nusikalstama veika padaryta nagrinėjant
administracinę bylą, kurioje ir prašoma proceso atnaujinimo, t. y. nusikalstama veika yra
susijusi su pačiu nagrinėjamos bylos procesu (2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-98/2009, 2010 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje
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Nr. P438-229/2010). Nors ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4 punkte minimas teismo procesinis dokumentas – nuosprendis, tačiau, kaip jau minėta anksčiau, juo laikytinas bet koks
teismo baigiamasis aktas, priimtas išnagrinėjus bylą pagal BPK normas.
VIII.6.5. Kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis, kuris buvo pagrindas priimti tą sprendimą, nutarimą ar nutartį
(ABTĮ 153 str. 2 d. 5 p.)

33. Kai panaikinamas teismo sprendimas, nuosprendis, kuriuo, kaip turinčiu prejudicinę galią, rėmėsi administracinis teismas, kartu išnyksta ir sprendimo priėmimo
pagrindas, todėl yra pagrindas prašyti procesą atnaujinti ir peržiūrėti administracinio
teismo padarytas išvadas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas atnaujino
procesą apeliacinės instancijos teismo byloje nustatęs, kad teismas, remdamasis Trakų
rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. nutarimu, kuriuo A. J. buvo atimta teisė
vairuoti transporto priemones, pripažino A. J. inter alia kaltu vairavus transporto priemonę, kai teisė vairuoti transporto priemones atimta, tačiau 2009 m. spalio 26 d. nutarimą Vyriausiajam administraciniam teismui panaikinus, išnyko pagrindas kvalifikuoti
A. J. veiką kaip vairavimą atėmus teisę vairuoti transporto priemones (2011 m. kovo 25
d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261–45/2011).
VIII.6.6. Jeigu viena iš šalių proceso metu buvo neveiksni
ir nebuvo atstovaujama atstovo pagal įstatymą
(ABTĮ 153 str. 2 d. 6 p.)

34. Neveiksniais pagal CK 2.10–2.11 straipsnių nuostatas gali būti pripažinti tik
fiziniai asmenys, todėl šiuo pagrindu procesas atnaujinamas, kai pateikiami įrodymai,
jog proceso metu šalis – fizinis asmuo – buvo neveiksni ir nebuvo atstovaujama atstovo
pagal įstatymą. Pavyzdžiui, V. P. prašė atnaujinti procesą šiuo pagrindu nurodydamas,
kad proceso metu, kuriame jis prašė žalos atlyginimo iš Lietuvos valstybės, atsakovas –
Lietuvos valstybė – nebuvo tinkamai atstovaujama. Vyriausiasis administracinis teismas
tokio prašymo netenkino nurodęs, jog valstybė yra juridinis asmuo, kurio atžvilgiu neveiksnumo kategorija nėra ir negali būti taikoma (2007 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P8–213/2007).
35. Fizinis asmuo neveiksniu pripažįstamas tik teismo sprendimu (CK 2.10 str. 1 d.),
todėl vien tik pateikti duomenys apie sveikatos būklę nesudaro pagrindo procesui atnaujinti. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas neatnaujino proceso pagal F. N.
prašymą konstatavęs, jog pateikta Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2009 m. kovo 26 d. pažyma Nr. 490, kurioje nurodyta, kad
pareiškėjas serga lengvu pažinimo sutrikimu, nepatvirtina, kad pareiškėjas nagrinėjant
bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose buvo neveiksnus, byloje nėra jokių
duomenų, kad pareiškėjas būtų pripažintas neveiksniu teismo tvarka ir jam buvo paskirtas
globėjas (2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–166/2010).
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VIII.6.7. Jeigu sprendime teismas pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą
asmenų teisių ar pareigų
(ABTĮ 153 str. 2 d. 7 p.)

36. Šis pagrindas skirtas užtikrinti vieną pagrindinių sąžiningo teismo proceso
principų – teisę būti išklausytam, todėl šiuo pagrindu inicijuoti proceso atnaujinimą
gali tik patys neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys (2011 m. gruodžio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P525-224/2011).
37. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas, kai nustatomos dvi esminės sąlygos: 1) asmenys,
pateikiantys prašymą atnaujinti procesą, be pakankamo pagrindo nebuvo įtraukti į bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nagrinėjimą, 2) priimtame teismo procesiniame sprendime
pasisakyta dėl jų teisių ir pareigų (teismo procesinis sprendimas pažeidžia jų teises ar įstatymų
saugomus interesus) (2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556–26/2009,
2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–133/2010).
38. Sprendžiant, ar asmuo turėjo būti įtrauktas į bylą, vertinamas ginčo pobūdis,
paties neįtraukto į bylos nagrinėjimą subjekto statutas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas neatnaujino proceso analizuojamu pagrindu pagal Vyriausiosios
administracinių ginčų komisijos (toliau – VAGK) prašymą nustatęs, jog VAGK yra specifinio statuso subjektas – išankstinė ne teismo tvarka administracinius ginčus nagrinėjanti, kvaziteisminė institucija, kuri negali būti įtraukta į bylos nagrinėjimą, nes ji
negali būti nagrinėjamos administracinės bylos proceso šalis. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies nuostata – jeigu įsiteisėjęs sprendimas, nutarimas ar
nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus – turi būti suprantama, kaip
apimanti materialines įstatymų saugomas subjektų teises, ir neapimanti kvaziteisminių
ir teisminių institucijų procesinių ginčų nagrinėjimo taisyklių, jų procesinių teisių ir
pareigų. Todėl teismas priėjo išvados, jog apeliacinės instancijos teismas, grąžindamas
administracinę bylą VAGK nagrinėti iš naujo, nepasisakė dėl tokių teisių ir pareigų, dėl
kurių subjektui suteikiama teisė prašyti atnaujinti procesą pagal ABTĮ 154 straipsnio 1
dalį (2011 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261-168/2011).
39. Pasisakymas dėl asmenų teisių ar pareigų sprendime suprantamas kaip tiesioginis nurodymas dėl asmens, neįtraukto į procesą, teisių ir pareigų atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo (2011 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6357/2011), todėl vien tik tokio subjekto paminėjimas teismo sprendime nereiškia, kad dėl
tokio asmens buvo pasisakyta (2009 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P556–272/2009). Įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties įtaka į bylą neįtraukto ir
joje nedalyvavusio asmens teisėms ir pareigoms nustatoma atsižvelgiant į konkrečių ginčijamų materialinių teisinių santykių turinį. Pavyzdžiui, neįtraukti į bylos nagrinėjimą
asmenys A. K. ir UAB „Kriptonika“, bendrovės UAB „Ashburn International“ akcininkai,
prašė atnaujinti procesą byloje, kurioje tenkintas UAB „Ashburn International“ skundas
panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimą atsisakyti įregistruoti duomenų
pakeitimus, susijusius su naujų valdybos narių išrinkimu bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Vyriausiasis administracinis teismas neįtrauktų į bylą
asmenų prašymo netenkino nurodęs, jog ginčijami materialiniai santykiai susiklostė
tarp UAB „Ashburn International“ ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialo, o UAB ,,Kriptonika“ ir A. K. nėra tiesioginiai šių administracinių teisinių santykių dalyviai, todėl
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negalima daryti išvados, kad teismo sprendime buvo pasisakyta dėl šių asmenų teisių ar
pareigų (2009 m. vasario 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–40/2009).
40. Sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą šiuo pagrindu, taip pat būtina įvertinti
ir tai, kokią įtaką atitinkamo asmens įtraukimas į bylos nagrinėjimą galėjo turėti teismo
sprendime nurodomų materialinės ir proceso teisės normų aiškinimui ir taikymui, kartu
ir teismo spendimo teisėtumui ir pagrįstumui (2009 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525–46/2009). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas netenkino
BUAB „RVK“ prašymo atnaujinti procesą šiuo pagrindu konstatavęs, jog BUAB „RVK“
nebuvo įtraukta į bylą, kurioje buvo konfiskuotas jai priklausantis turtas už UAB ,,Ricela“
direktoriaus padarytą pažeidimą, BUAB „RVK“ teisė išreikalauti daiktą iš sąžiningo įgijėjo
(valstybės) yra ribojama, tačiau proceso atnaujinimas byloje vien tik tam, kad atitinkamas
asmuo galėtų dalyvauti procese, nors jokių esminių argumentų, kodėl priimtas teismo
sprendimas turėtų būti kitoks (panaikintas), jis nenurodo, prieštarautų protingumo principui, galėtų pažeisti teismo sprendimu patvirtintų teisinių santykių stabilumo lūkestį, kitų
byloje dalyvavusių asmenų teisėtus lūkesčius (2009 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556–3/2009). Taigi prašant atnaujinti procesą aptariamu pagrindu, iš esmės
turėtų būti nurodomos aplinkybės ir argumentai, kurie atnaujinus procesą galėtų lemti
kitokį teismo sprendimą, t. y. kokiais argumentais ir aplinkybėmis remdamasis atnaujintame procese pareiškėjas siektų apginti savo tariamai pažeistas teises (2006 m. rugsėjo 21 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P6–81/2006).
VIII.6.8. Jeigu sprendimas ar nutartis yra be motyvų
(ABTĮ 153 str. 2 d. 8 p.)

41. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra išaiškinęs, kad konstituciniai imperatyvai, kad teisingumą vykdo tik teismai, kad teisė negali būti nevieša, taip
pat iš Konstitucijos kylantis reikalavimas teisingai išnagrinėti bylą suponuoja ir tai, kad
kiekvienas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas) turi būti grindžiamas
teisiniais argumentais (motyvais). Argumentavimas turi būti racionalus – teismo nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) turi būti tiek argumentų, kad jų pakaktų
šiam nuosprendžiui (kitam baigiamajam teismo aktui) pagrįsti. Iš konstitucinio teisinės
valstybės principo kylantis teisinio aiškumo reikalavimas inter alia reiškia, kad teismo
nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) negali būti ir nutylėtų argumentų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo nuosprendžio (kito baigiamojo teismo
akto) priėmimui. Teismo nuosprendžiai (kiti baigiamieji teismo aktai) turi būti aiškūs
byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims. Jeigu šio reikalavimo nepaisoma, tai nėra
teisingumo vykdymas, kurį įtvirtina Konstitucija (2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo
28 d. nutarimai).
42. ABTĮ 86 straipsnis numato, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas.
Priimdamas sprendimą administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir
kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje, ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas. Įstatymas reikalauja, kad teismo sprendime turi būti atsakyta
į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus (ABTĮ 86 str. 3 d.) sprendimo
rezoliucinėje dalyje pateikiant išvadas, kurios grindžiamos ABTĮ 87 straipsnio 4 dalies
1–4 punktų reikalavimus atitinkančia sprendimo motyvuojamąja dalimi.
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43. Aptariamu pagrindu procesas gali būti atnaujinamas tuomet, jei teismo sprendimas (nutartis) apskritai neturi motyvuojamosios dalies arba iš procesinio dokumento turinio neaišku, kuo vadovaudamasis teismas padarė išvadą, suformuluotą teismo
sprendimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje (2010 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–61/2010, 2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P143–127/2011). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas atnaujino procesą
byloje, kurioje priimtos nutarties išvada nesekė iš nutarties motyvų (motyvuose nurodyta, jog terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių, objektyvių
priežasčių, todėl jis atnaujintinas ir skundas priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka, o rezoliucinėje dalyje nurodyta, jog terminas apeliaciniam skundui paduoti neatnaujintinas
ir apeliacinis skundas nepriimtinas), t. y. Vyriausiajam administraciniam teismui iškilo
neaiškumų, kokiais argumentais bei motyvais vadovaudamasis teisėjų kolegija priėjo
išvados, suformuluotos teismo nutarties rezoliucinėje dalyje (2010 m. balandžio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P438-98/2010).
44. Prašymą dėl proceso atnaujinimo padavusio subjekto netenkinantys, nepakankamai išsamūs teismo sprendimo (nutarties) motyvai, taip pat atskirai kelto, tačiau su
kitais reikalavimais glaudžiai susijusio klausimo neišsprendimas ABTĮ 153 straipsnio 2
dalies 8 punkto prasme negali būti prilyginti motyvų nebuvimui. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas atsisakė atnaujinti procesą pagal A. A. J. prašymą byloje,
kurioje, anot pareiškėjo, teismas visiškai nemotyvavo, ar pagrįstai jam nebuvo siūlomos kitos laisvos pareigybės Lietuvos viešosios policijos rinktinėje „Vytis“, ir ar nebuvo
pažeistas pirmenybės principas siūlant šias pareigas kitiems pareigūnams. Vyriausiasis
administracinis teismas konstatavo, jog nuostata dėl teismo sprendimo (nutarties) motyvų nebuvimo yra skirta visam teismo sprendimui, o ne atskiram šiame sprendime
teismo išspręstam klausimui, todėl aplinkybė, kad bylą nagrinėjantis teismas savo sprendime neaptarė arba kokybinių ir kiekybinių kriterijų taikymo požiūriu nepakankamai
aptarė bylai reikšmingas aplinkybes, savaime negali būti tapatinama su motyvų nebuvimu (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–221/2011). Be to,
nesutikimas su teismo motyvais iš esmės pats savaime rodo, kad teismo sprendimas yra
motyvuotas tik asmuo su jais nesutinka (2006 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. P6-289/2006). Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo,
jog tuo atveju, kai teismas, atmetęs pagrindinį reikalavimą, papildomai išsamiai nepasisako dėl išvestinių (pvz., delspinigių ir kitų mokėjimų priteisimo) reikalavimų, nelaikytina, jog teismo sprendimas nemotyvuotas (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. P146–17/2012). Analogiškai išspręstas klausimas ir byloje, kurioje Vyriausiasis
administracinis teismas neatnaujino proceso, konstatavęs, kad nors nutartyje atskirai
nepateikiama motyvų dėl teismo išlaidų apeliacinėje instancijoje paskirstymo, akivaizdu, kad apeliacinės instancijos teismas netenkindamas pareiškėjo apeliacinio skundo
visa apimtimi kartu nepatenkino ir prašymo dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą
priteisimo (2011 m. liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–64/2011).
45. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją teismo pareiga motyvuoti
priimtą spendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną apelianto argumentą, apeliacinės instancijos teismo sprendimo motyvavimui gali pakakti
pažymėti, jog teismas sutinka su žemesnės instancijos teismo motyvais, juos tiesiog įrašant į sprendimą arba nurodant, jog su tokiais motyvais sutinkama. Laikomasi nuostatos,
jog pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo
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sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste.
Teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje
Nr.16034/90 Van de Hurk prieš Nyderlandus, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje
Nr.20772/92 Helle prieš Suomiją, 1999 m. sausio 21 d. sprendimas byloje Nr.30544/96
Garcia Ruiz prieš Ispaniją). Šios nuostatos perimtos ir administracinių teismų praktikos
(2011 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–211/2010, 2012 m. kovo
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–17/2012). Įpareigojimas motyvuoti teismo
sprendimą (nutartį) nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvių
argumentą ar bylos nagrinėjimo metu iškeltą klausimą. Priimdamas teismo sprendimą
teismas taip pat negali atsakyti į tuos klausimus, kurie proceso dalyviams ar kitiems
suinteresuotiems asmenims iškyla jau po teismo sprendimo ir jo motyvų paskelbimo
(2006 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6-289/2006).
VIII.6.9. Jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas
(ABTĮ 153 str. 2 d. 9 p.)

46. Viena iš tinkamo proceso garantijų yra užtikrinimas, kad ginčą nagrinės nepriklausomas ir nešališkas teismas. Neteisėta teismo sudėtis gali būti konstatuota nustačius
ABTĮ septintojo skirsnio, reglamentuojančio teismo sudėtį bei nušalinimus, nuostatų
pažeidimus, t. y. teismo sudėtis neatitinka įstatymo reikalavimų, teismas buvo šališkas,
pažeistas draudimas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą (2010 m. rugpjūčio
6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–130/2010, 2010 m. lapkričio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P502–241/2010).
Visų pirma pažymėtina, jog teismo sudėties sudarymui keliami imperatyvūs reikalavimai, įtvirtinti ABTĮ 46 straipsnyje, kur numatytos tam tikrų bylų kategorijos, kurias
apygardos administraciniuose teismuose nagrinėja vienas teisėjas ar trijų teisėjų kolegija, Vyriausiajame administraciniame teisme – trijų teisėjų kolegija, išplėstinė penkių ar
septynių teisėjų kolegija bei teismo plenarinė sesija, taip pat nurodyta teisėjų kolegijų
sudarymo tvarka. Be to, teismo sudėties pakeitimas iki bylos nagrinėjimo teisme pradžios, kai tai atlikta pagal teisės aktus, savaime nereiškia, kad byla bus nagrinėjama neteisėtos sudėties teismo. Pažymėtina ir tai, jog tais atvejais, kai keičiama teismo sudėtis,
bet asmuo atskirai apie tai neinformuotas, savaime nelems neteisėtos sudėties, žinoma,
jei nebus nustatyta kitų pagrindų, darančių sprendimą neteisėtu, nes bylos nagrinėjimo
data ir laikas su jai nagrinėti sudaryta teismo sudėtimi viešai skelbiama ir prieinama
tiek teismo internetinėje svetainėje (prieiga per www.lvat.lt/lt/tvarkarasciai), tiek Nacionalinės teismų administracijos internetinėje svetainėje (prieiga per www.teismai.lt).
Vyriausiasis administracinis teismas yra atnaujinęs procesus ir pripažinęs, kad bylas išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, kai nutartį administracinėje byloje pasirašė
du teisėjai, nors minėtai bylai teismo pirmininko nutartimi buvo sudaryta trijų teisėjų
kolegija (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–138/2011), taip
pat kai nutartį byloje pasirašė ne ta teisėjų kolegija, kuri buvo paskirta bylą nagrinėti
(2009 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–247/2009). Plačiau apie
teismo sudėties teisėtumo aspektus žr. Apibendrinimo skyrių III.1. Teismo sudėtis,
nušalinimai.
47. Konstitucinis Teismas 2001 m. vasario 12 d. nutarime konstatavo, kad asmens
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konstitucinė teisė, jog jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia tai, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti abejonių: teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas,
yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija bei teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga. Vadinasi, turi būti šalinamos prielaidos, galinčios sukelti
abejonių dėl teisėjo ir teismo nešališkumo. Priešingu atveju, būtų rizikuojama tuo pasitikėjimu, kurį teismai turi kelti visuomenėje, o svarbiausia – proceso šalims. Todėl proceso teisės normos, garantuojančios teismo (teisėjo) nešališkumą, turi būti aiškinamos
atsižvelgiant į asmens konstitucinės teisės į nepriklausomą ir nešališką teismą turinį,
šios teisės reikšmę demokratinėje ir teisės viršenybe grindžiamoje visuomenėje.
48. Kada teismas nelaikomas nepriklausomu ir nešališku įtvirtinta ABTĮ 47 straipsnyje (plačiau apie tai žr. Apibendrinimo skyrių III.1. Teismo sudėtis, nušalinimai), be to, šiame straipsnyje įtvirtintų nuostatų taikymas yra glaudžiai susijęs su
Konvencijos 6 straipsnio taikymu. EŽTT savo praktikoje yra nurodęs, kad sąvoka „nešališkumas“, įvirtinta Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, turi du aspektus. Visų pirma,
teismas turi būti subjektyviai nešališkas, t. y. teisėjų kolegijos nariams draudžiama turėti
išankstinį asmeninį nusistatymą ar būti tendencingiems. Asmeninis nešališkumas yra
preziumuojamas, jeigu nėra tam prieštaraujančių įrodymų. Atitinkamai, ar teismas yra
šališkas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies prasme turi būti nustatyta remiantis subjektyvumo testu, t. y. konkretaus teisėjo asmeninio įsitikinimo pagrindu konkrečioje byloje.
Antra, teismas turi būti nešališkas objektyvia prasme, t. y. teismas turi suteikti pakankamas garantijas, kurios pašalintų bet kokias pagrįstas abejones dėl teismo nešališkumo.
Pagal objektyvumo testą turi būti nustatyta, ar išskyrus teisėjo asmeninį elgesį, galima
nustatyti faktų, kurie kelia abejones dėl jo šališkumo. Sprendžiant klausimą, ar teisėjo
nagrinėjančio bylą ir byloje dalyvaujančio asmens tarpusavio santykiai gali sudaryti
pagrindą abejonei dėl teisėjo nešališkumo, minėto teismo praktikoje yra atsižvelgiama
į šių asmenų tarpusavio santykių pobūdį, materialinę priklausomybę, giminystės ryšius
ir pan. (2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-210/2010, 2011 m.
spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-240/2011, 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P520-91-2012). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas atnaujino procesą byloje Nr. A502-906/2008 nustatęs, kad apeliacinį skundą išnagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininku buvo teisėjas Stasys Gudynas, kurio sūnus buvo
byloje dalyvavusio trečiojo suinteresuoto asmens TEO LT, AB interesus atstovavusios
advokatų kontoros advokatas, ir kurio viešai skelbiama specializacija atitiko teisme nagrinėto ginčo materialinį teisinį pobūdį. Teismas, įvertinęs viešai skelbiamą informaciją
apie kontoros organizacinę struktūrą, jos komandinį darbą bei bendru jos advokatų
(advokatų padėjėjų) siekiu maksimaliai gerai patenkinti klientų poreikius ir lūkesčius,
taip pat atsižvelgęs į EŽTT praktiką aiškinant teismo nepriklausomumo ir nešališkumo teisinius principus bei procesines garantijas, konstatavo, kad nurodyti faktai bylos
Nr. A502-906/2008 nagrinėjime dalyvavusiems asmenims galėjo sukelti abejonių dėl teismo nešališkumo objektyviuoju aspektu (2008 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. P438-206/2008).
49. Dažniausiai šiuo pagrindu siekiama proceso atnaujinimo grindžiant teismo šališkumą tam tikrų teismo pareigų procese, anot prašymą pateikusių subjektų, netinkamu vykdymu, pavyzdžiui, neinformavimu apie teismo posėdį, atsiliepimo į apeliacinį
skundą neišsiuntimu (2011 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261870
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178/2011), atsisakymu priimti įrodymus ar tenkinti kokį nors prašymą (2011 m. spalio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-240/2011) ir pan. Tačiau tokie abstraktūs
pareiškėjų argumentai, nesant duomenų apie teisėjo suinteresuotumą bylos baigtimi ar
kitų aplinkybių, kurios keltų abejones jo nešališkumu, nesudaro pagrindo išvadai, kad
bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas.
50. ABTĮ 46 straipsnio 4 dalis numato, jog teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant administracinę bylą ir priimant joje sprendimą (nutarimą, nutartį) išsprendžiant bylą iš esmės,
negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą nei apeliacinės instancijos teisme, nei pakartotinai tą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Ši taisyklė netaikoma, kai Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme sudaroma išplėstinė teisėjų kolegija arba byla
perduodama nagrinėti teismo plenarinei sesijai. Iš paminėtų nuostatų matyti, jog draudimas pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą siejamas tik su dalyvavimu toje pačioje
byloje, ir kuri jau buvo išnagrinėta iš esmės. Pavyzdžiui, šio draudimo pažeidimas buvo
konstatuotas, kai prašymą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėjo teisėjų kolegija, kurios
nariu buvo teisėjas priėmęs sprendimą byloje, kurioje ir buvo prašoma atnaujinimo
(2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P756–308/2009). Tačiau Vyriausiasis administracinis teismas neatnaujino proceso, pažymėjęs, jog nėra pagrindo
teigti, kad teisėjas, nagrinėdamas bylą, buvo suinteresuotas ir susaistytas savo nuomonės nagrinėjant bylą pirmą kartą, nes pirmą kartą byloje buvo išspręstas tik procesinis
klausimas dėl bylos perdavimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (2009 m.
lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–224/2009), o faktas, kad tas pats
teisėjas yra dalyvavęs nagrinėjant kitas panašaus pobūdžio bylas nėra pakankamas pagrindas pripažinti tokią situaciją kaip keliančią abejonių dėl teismo sudėties teisėtumo
ar teisėjo ir teismo nešališkumo (2009 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P438–73/2009).
VIII.6.10. Jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės
teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį
(ABTĮ 153 str. 2 d. 10 p.)

51. Šiuo pagrindu procesas atnaujinimas, kai: pirma, nustatomas materialinės teisės
normos pažeidimas jas taikant; antra, nustatytas pažeidimas akivaizdus; ir trečia, toks
pažeidimas esminis, t. y. galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar
nutartį. Materialinės teisės taikymo tikslas yra individualiai gyvenimo situacijai taikyti teisėje įtvirtintą abstrakčią elgesio taisyklę. Teisės taikymo metu nustatomas teisės
subjekto teisinis statusas arba konkrečios jo teisės ir pareigos, esant pažeidimui taikytinos sankcijos, todėl procesinės teisės normų pažeidimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies
10 punktas neapima (2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502 –
165/2010, 2011 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-119/2011).
52. Aptariamo pagrindo taikymas yra sietinas su pažeidimo akivaizdumu, kas reiškia, kad prašyme atnaujinti procesą šiuo pagrindu turi būti pateikti argumentai, kurie akivaizdžiai parodo, kad bylą nagrinėjęs teismas neteisingai aiškino byloje taikytiną
materialinės teisės normą. Toks akivaizdumas procesą atnaujinti prašančio asmens turi
būti specialiai aptartas ir argumentuotas. Pažeidimas laikomas akivaizdžiu, kai proceso atnaujinimo klausimą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl
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klaidingo teisės normų aiškinimo ir taikymo (2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P602–71/2012). Pažymėtina, jog vien alternatyvaus teisės normų aiškinimo galimybė, nesant svarių argumentų dėl pirmojo aiškinimo klaidingumo, nesudaro
pagrindo procesui atnaujinti (2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P442–52/2008, 2011 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–28/2011).
Pavyzdžiui, akivaizdžiu pažeidimu, turėjusiu įtakos neteisėto sprendimo priėmimui, gali
būti pripažintas konkrečios teisės normos, kurią reikia byloje taikyti, netinkamas taikymas (2011 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–19/2011) ar apskritai tokios normos netaikymas (2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P261-36/2012), taip pat rėmimasis netinkamu akto vertimu (2009 m. balandžio 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P822-85/2009) ir pan.
VIII.6.11. Kai panaikinamas kaip neteisėtas teisės aktas, kuriuo remdamasis teismas išsprendė bylą
(ABTĮ 153 str. 2 d. 11 p.)

53. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 11 punktas reikalauja, kad teisės aktas būtų panaikintas kaip neteisėtas. Šiuo aspektu pažymėtina, jog tais atvejais, kai teisės aktas tiesiog
pakeičiamas ar nustoja galios nesant jo pripažinimo neteisėtu, proceso atnaujinimui
aptariamo pagrindo nebus. Šiuo atveju nesvarbu, ar panaikinamas visas teisės aktas, ar
jo dalis, tačiau reikšminga tai, kad būtų panaikinta kaip neteisėta būtent ta jo dalis, kuria
remiantis priimtas teismo atitinkamas sprendimas.
VIII.6.12. Kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos
formavimą
(ABTĮ 153 str. 2 d. 12 p.)

54. Pagal ABTĮ 13 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 3 dalį vienodą administracinių
teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 8 d. nutarime
konstatavo, jog Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą, o iš Konstitucijoje įtvirtintų teisinės valstybės, teisingumo, asmenų
lygybės teismui principų (bei kitų konstitucinių principų) kyla maksima, kad tokios
pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant
jau įtvirtintų. Užtikrinant iš Konstitucijos kylantį teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, lemiamą reikšmę (be
kitų svarbių veiksnių) turi šie veiksniai: teismai (inter alia aukščiausiosios instancijos),
priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų
precedentų; aukštesnės instancijos teismai privalo, peržiūrėdami žemesnės instancijos
teismų sprendimus, tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kriterijais; tie kriterijai turi būti aiškūs ir ex ante žinomi teisės subjektams, inter
alia žemesnės instancijos teismams (vadinasi, teismų jurisprudencija turi būti prognozuojama); teismų praktika turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai gali būti
kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina; toks teismų praktikos
koregavimas (nukrypimas nuo teismus ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų ir naujų
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precedentų kūrimas) visais atvejais turi būti deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas atitinkamuose teismų sprendimuose. Iš Konstitucijos kylančios maksimos,
kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, nepaisymas reikštų ir
Konstitucijos nuostatų dėl teisingumo vykdymo, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų, kitų konstitucinių principų nepaisymą, duotų
pagrindo kilti abejonėms, ar atitinkami teismai, priimdami tuos sprendimus, nebuvo
šališki, ar tie sprendimai nebuvo kitais atžvilgiais subjektyvūs.
Pirmiau minėtos konstitucinės jurisprudencijos nuostatos atsispindi ir Lietuvos
Respublikos teismų įstatyme. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.
Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra
saistomi aukštesnės instancijos teismų 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 gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.
55. Vienoda teismų praktika administraciniuose teismuose užtikrinama ne tik instancine teismo sprendimų kontrole, bet ir proceso atnaujinimo instituto pagalba. Tačiau
siekiant proceso atnaujinimo analizuojamu pagrindu, pareiškėjui būtina pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, jog administracinių teismų praktika ginčijamu klausimu yra nevienoda, byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nukrypta nuo vieningos
administracinių teismų praktikos arba teismų praktika formuojama klaidinga linkme
(2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–10/2012).
56. Atnaujinti procesą šiuo pagrindu galima tik tuomet, kai bylose, kurių faktinės
aplinkybės yra tapačios arba labai panašios, jas vertinant ir nustatytoms aplinkybėms taikant atitinkamas teisės normas priimti skirtingi procesiniai sprendimai (2011 m. gruodžio
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–127/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P602–71/2012). Procesas, siekiant užtikrinti vienodos administracinių
teismų praktikos formavimą, turėtų būti atnaujinamas tada, kai dėl galbūt skirtingo teisės
normų aiškinimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla, nes priešingu atveju nepagrįstai
būtų trikdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių
stabilumas (2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–54/2010, 2011
m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–19/2011).
57. Pareiškėjui tvirtinant, kad teismų praktika yra nevienoda, nukrypta nuo vieningos praktikos, pirmiausia būtina nurodyti procesinius sprendimus, kuriose atitinkamas klausimas spręstas skirtingai, nes jokio naujo teismo precedento sukūrimo ar
argumentavimo negali lemti atsitiktiniai (teisės atžvilgiu) veiksniai. Nėra būtina, kad
nutartys būtų paskelbtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje (2010
m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–19/2010). Gavęs prašymą
atnaujinti procesą aptariamu pagrindu, Vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia
vertina, ar paminėtos bylos su ta, kurioje siekiama proceso atnaujinimo, yra analogiškos,
t. y. jų ratio decidendi sutampa (2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P858–149/2011). Nustačius, jog administracinių teismų praktika prieštaringa, Vyriausiasis administracinis teismas turi į tai reaguoti ir imtis teisės aktuose nustatytų priemonių ją suvienodinti, nes tik unifikuojant teismų praktiką galima veiksmingai užtikrinti
konstitucinio imperatyvo, kad analogiškos bylos būtų sprendžiamos taip pat, laikymąsi
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(2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261–59/2011).
58. Neginčytina, jog teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas, tačiau, kaip ir konstatavo
Konstitucinis Teismas pirmiau pacituotame nutarime, teismų praktika nėra statiška, ji
gali plėtotis, o kartais ir būtina ją koreguoti. Todėl vertinant, kuriuo suformuotu precedentu būtina vadovautis, pirmenybė gali būti teikiama (kai ratio decidendi sutampa)
vėlesnei, praktiką suvienodinančiai nutarčiai. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą pažymėjęs, jog galutinė ir vieninga administracinių teismų praktika šios kategorijos bylose (dėl vidaus reikalų sistemos pareigūnų darbo laiko nustatymo ir viršvalandinio darbo apmokėjimo) buvo suformuota išplėstinės Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2008
m. birželio 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A575–2063/2008, kuri yra priimta
vėliau nei buvo išnagrinėtos pareiškėjo nurodomos administracinės bylos, o išvados
padarytos administracinėje byloje Nr. A575–2063/2008 visiškai atitinka tas, kurios padarytos nagrinėjant pareiškėjo administracinę bylą, kurioje siekiama proceso atnaujinimo
(2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–33/2009).
59. Prašydamas atnaujinti procesą dėl to, jog teismų praktika formuojama klaidinga
linkme, suinteresuotas asmuo turi tai pagrįsti, o vien tik abstraktus ar sąlyginis prašymas
formuoti neydingą praktiką nėra pakankamas pagrindas procesui atnaujinti. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas yra netenkinęs asmenų prašymų atnaujinti procesą
nustatęs, kad prašymai atnaujinti procesą siejami su sąlyga, jog neatnaujinus proceso byla
taps nepagrįstu precedentu kitose analogiškose bylose, o teismų praktika gali būti formuojama klaidinga linkme (2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444–
144/2010, 2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–54/2010).
60. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog naujai suformuota ar
pasikeitusi teismų praktika dažniausiai negali būti taikoma išnagrinėtai bylai ir negali
būti vertinama kaip pagrindas atnaujinti procesą, nes prieštarautų teisės principui lex
retro non agit. Šis principas dėl įstatymų grįžtamosios galios negalimumo taikytinas ir
teismo precedentui kaip teisės šaltiniui. Teismo precedento esmę sudaro stare decisis
principas, grindžiamas teismo sprendimo autoritetu: visas tas pačias vėlesnes bylas būtina spręsti taip, kaip išspręsta byla, kurioje suformuotas teismo precedentas, šis principas
negali būti taikomas ankščiau išnagrinėtoms byloms. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta,
Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog atsakovo minima atitinkama
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kurioje suformuota kitokia nei
pirmiau egzistavusi teismo praktika, nelaikytina pagrindu atnaujinti procesą anksčiau
išnagrinėtoje administracinėje byloje, todėl ir sužinojimas apie šią nutartį nėra aktualus
tikrinant, ar prašymas paduotas nepraleidus įstatymo nustatytų terminų (2012 m. liepos
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P520-40/2012).
VIII.7. Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas
(ABTĮ 158–162 str.)

61. Proceso atnaujinimą reglamentuojantis ABTĮ IV skyrius nenumato prašymo atnaujinti procesą priėmimo stadijos, kurioje, be kita ko, būtų galima patikrinti, ar prašy874
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mas atnaujinti procesą apskritai gali būti nagrinėjamas teisme. Atsižvelgdama į tai, kad
visi klausimai, susiję su prašymo atnaujinti procesą atitikimu įstatymo reikalavimams,
tikrinami prašymą atnaujinti procesą nagrinėjant iš esmės, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, pirmiausia tikrina, ar prašymas paduotas dėl tinkamo objekto
bei jis pateiktas tinkamas subjekto, ir tik po to teismas jau vertina, ar prašymas paduotas
nepraleidus nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas įstatymų numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, kaip tai įpareigoja ABTĮ 158 straipsnio 2 dalis (2010 m. gruodžio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P438-172/2010, 2011 m. spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261-168/2011). Nustačius jau pirmą kliūtį, t. y. kad prašymas paduotas netinkamo subjekto ar terminas prašymui paduoti praleistas, tai jau yra savarankiškas pagrindas atmesti prašymą ir detaliau prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti
nebesvarstomas (2008 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556-32/2008,
2011 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P492-219/2011).
62. Klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas arba kiti aiškūs netikslumai, taip pat konkretaus atnaujinimo pagrindo neįvardijimas Vyriausiojo administracinio teismo nevertinami kaip kliūtys spręsti iš esmės proceso atnaujinimo klausimą,
nes dėl asmens išreikštos valios sprendžiama ne pagal pateikto dokumento formą, bet
pagal tikrąjį jo turinį (2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261–
60/2011, 2011 m. liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–64/2011).
63. Pažymėtina, jog ABTĮ 158 straipsnio 2 dalis numato, kad prireikus teismas turi
teisę pareikalauti iš prašymą padavusio asmens papildomų įrodymų dėl terminų ir
prašymo pagrindų, taigi prašymo nagrinėjimas gali būti atidedamas (2009 m. kovo 20
d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–60/2009, 2010 m. balandžio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P438–48/2010). Nustačius, kad asmuo antrą kartą paduoda
prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuris jau kartą buvo išspręstas ir kuriame nurodyti
tie patys proceso atnaujinimo pagrindai, tos pačios aplinkybės, prašymas gali būti iš
esmės nenagrinėjamas ir atmetamas pasirėmus įstatymo analogija su ABTĮ 96 straipsnio 4 dalimi, skelbiančia, kad sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti proceso dalyviai, taip
pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių reikalavimų tuo pačiu
pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių (2008
m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525–29/2008). Tačiau bet kokiu
atveju ABTĮ IV skyrius, reglamentuojantis proceso administracinėse bylose atnaujinimą, nesuteikia Vyriausiajam administraciniam teismui įgaliojimų sprendžiant prašymą
dėl proceso atnaujinimo iš naujo nagrinėti bylą iš esmės, tokia procedūra negali būti
tapatinama su apeliaciniu procesu, o čia tik patikrinama, ar nėra esminių ir akivaizdžių aplinkybių, kurios sukeltų pagrįstų abejonių dėl byloje priimtų teismų procesinių
sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo (2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–187/2010, 2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–
149/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–44/2012).
64. Prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas gali baigtis dvejopai: teismo nutartimi atsisakyti atnaujinti procesą arba teismo nutartimi atnaujinti procesą (ABTĮ 159
str.). ABTĮ 159 straipsnio 2 dalis numato, jog teismas, priėmęs nutartį dėl proceso atnaujinimo, prireikus gali sustabdyti skundžiamo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla. Tokiu atveju sustabdymo tikslingumas sprendžiamas iš esmės pagal reikalavimus, keliamus reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui
(2007 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6–100/2007).
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65. Teisėjų kolegijai priėmus nutartį dėl proceso atnaujinimo, byla nagrinėti iš naujo paprastai perduodama tos pačios instancijos teismui, kurio sprendimas, nutarimas ar
nutartis yra skundžiami (ABTĮ 160 str. 1 d.).
66. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal pirmosios instancijos teismo proceso ar apeliacinio proceso taisykles priklausomai nuo to,
kurioje byloje buvo prašoma atnaujinimo (ABTĮ 161 str.), tačiau neperžengdamas ribų,
kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teismas patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra
nustatyti teismo nutartyje dėl proceso atnaujinimo (2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556–393/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 271 – 294 p., 2012 m. balandžio
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492–1746/2012). Pavyzdžiui, faktinės bylos
aplinkybės, nagrinėjant ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu atnaujintą
administracinę bylą, analizuojamos tiek, kiek tai būtina nustatyti, ar teisingai pritaikytos materialinės teisės normos, o atnaujinus procesą administracinėje byloje ABTĮ 153
straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, būtina įvertinti, ar EŽTT sprendime konstatuoti
Konvencijos pažeidimai turi įtakos byloje priimtų administracinių teismų procesinių
sprendimų pagrįstumui ir teisėtumui. Administracinių bylų, kuriose procesas atnaujintas, nagrinėjimo ypatumai neatima iš teismo, nagrinėjančio atnaujintą bylą, pareigos
įvertinti byloje jau priimto procesinio sprendimo ar procesinių sprendimų atitiktį esminiams administracinių bylų teiseną reglamentuojančių teisės normų reikalavimams,
pvz., patikrinti, ar byla apskritai buvo teisminga administraciniams teismams (2006 m.
lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–1198/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 10, 2006 m., 184 – 190 p.). Tačiau jei proceso
atnaujinimo pagrindas rodo, kad tinkamo proceso nagrinėjant bylą iš esmės nebuvo,
pavyzdžiui, bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, iš naujo ji nagrinėjama iš esmės
visa apimtimi pagal atitinkamos instancijos proceso taisykles (2009 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1009/2009).
67. Jei procesas atnaujintas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punkto (jeigu sprendime teismas pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų) pagrindu, byla taip pat turėtų būti nagrinėjama iš naujo bei iš esmės. Teismas taip pat
yra pažymėjęs, kad nagrinėjant minėtu pagrindu atnaujintą bylą iš naujo bei iš esmės
nebūtų racionalu, nesant kitų faktinių duomenų, susietų su skundo dalyku, atkartoti
skundžiamo teismo sprendimo argumentus ar suformuluotus teismo teiginius sudėlioti
kitokiais žodžiais, bet iš esmės reiškiančiais tą patį. Detalesnis vertinimas galbūt turėtų
būti atliekamas pateikus naujus įrodymus, kurie negalėjo būti pateikti dėl pagrįstų priežasčių, bylą nagrinėjant pirmiau arba kai yra kitų aplinkybių, galinčių iš esmės pakeisti
skundžiamą sprendimą. Todėl nustatęs, kad naujų, esminių aplinkybių, galinčių kitaip
pakreipti bylos baigtį nebuvo įvardinta, teismas konstatavo, jog nėra pagrindų kitokio
sprendimo priėmimui nei suformuluotas Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m.
spalio 13 d. nutartyje, kurioje ir buvo atnaujintas procesas (2009 m. spalio 1 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556–2409/2009).
68. Administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą iš naujo, turi teisę priimti vieną iš
ABTĮ 162 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sprendimų: 1) atmesti prašymą, o apskųstą teismo sprendimą, nutarimą ar nutartį palikti nepakeistą; 2) pakeisti apskųstą sprendimą,
nutarimą ar nutartį; 3) panaikinti apskųstą sprendimą, nutarimą ar nutartį ir priimti
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naują sprendimą, nutarimą ar nutartį. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju
priimama teismo nutartis, o straipsnio 2 ir 3 punktuose numatytais atvejais – sprendimas, nutarimas ar nutartis. ABTĮ 162 straipsnio 3 dalis įtvirtina, jog administraciniam
teismui priėmus naują sprendimą, kartu turi būti naikinami visi ankstesni teismų sprendimai, priimti išnagrinėtoje byloje. Pažymėtina, jog tuo atveju, jei byloje buvo spręstas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas, tokiu atveju atitinkamai panaikinamos
ir tokios nutartys (2009 m. gegužės 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63–
1706/2009).
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1 str. 2 d.
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595
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567
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564
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561
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623
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566
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621
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621
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567
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571
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572
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575
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587
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572
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591
II.1. Skundo (prašymo) priskirtinumas administracinių teismų kompetencijai
595
II.2. Administracinių teismų kompetencijos ribojimai
602
II.2. Administracinių teismų kompetencijos ribojimai
602
II.4. Aktai, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui
623
II.5. Skundo (prašymo) teismingumas konkrečiam administraciniam teismui
643
II.5. Skundo (prašymo) teismingumas konkrečiam administraciniam teismui
643
II.5. Skundo (prašymo) teismingumas konkrečiam administraciniam teismui
643
II.2. Administracinių teismų kompetencijos ribojimai
602
II.1. Skundo (prašymo) priskirtinumas administracinių teismų kompetencijai
595
II.4. Aktai, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui
623
II.3. Suinteresuotumas pateikti skundą (prašymą)
621
II.7. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos laikymasis
652
II.9. Skundo (prašymo) forma ir turinys, skundo tikslinimas
660
III.6.1.1. Faktų nurodymas
743
II.9. Skundo (prašymo) forma ir turinys, skundo tikslinimas
660
II.7. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos laikymasis
652
II.10. Skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui terminai
666
II.10.1. Praleisto termino atnaujinimas
671
II.5. Skundo (prašymo) teismingumas konkrečiam administraciniam teismui
643
II.12. Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas
689
II.9. Skundo (prašymo) forma ir turinys, skundo tikslinimas
660
II.2. Administracinių teismų kompetencijos ribojimai
602
II.4. Aktai, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui
623
II.5. Skundo (prašymo) teismingumas konkrečiam administraciniam teismui
643
II.7. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos laikymasis
652
II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje dėl ginčo tarp tų pačių
647
šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas
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II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje dėl ginčo tarp tų pačių
šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas
37 str. 2 d. 7 p.
II.8. Tinkamas atstovavimas administraciniame teisme
37 str. 2 d. 8 p.
II.10. Skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui terminai
38–42 str.
II.11. Žyminis mokestis ir jo dydis
40 str.
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41 str.
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42 str.
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43 str.
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44 str.
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44 str.
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44 str. 6 d.
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45 str.
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46 str.
III.1.1. Administracinio teismo sudėtis
46 str. 4 d.
III.1.2. Nušalinimas ir negalimumas nagrinėti bylą
47 str.
III.1.2. Nušalinimas ir negalimumas nagrinėti bylą
48 str.
III.2. Administracinės bylos proceso dalyviai
49 str.
II.8. Tinkamas atstovavimas administraciniame teisme
50 str.
II.8. Tinkamas atstovavimas administraciniame teisme
51 str. 2 d.
I.2.4. Bylų nagrinėjimo teisme viešumo principas
52 str.
II.9. Skundo (prašymo) forma ir turinys, skundo tikslinimas
52 str.
III.2.1. Atsisakymas nuo skundo (prašymo)
53–56 str.
III.2. Administracinės bylos proceso dalyviai
53 str. 2 d.
I.2.7. Teisė būti išklausytam
53 str. 3 d.
I.2.14. Sąžiningumo ir draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principas
56 str. 1 d.
II.3. Suinteresuotumas pateikti skundą (prašymą)
56 str. 2 d.
III.2.1. Atsisakymas nuo skundo (prašymo)
57 str.
I.2.10. Laisvo įrodymų vertinimo principas
57 str. 1 ir 3 d.
III.6.2. Įrodymai
57 str. 2 d.
III.6.3.1. Proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimai
57 str. 4 d.
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58 str.
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59 str.
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60 str.
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61 str.
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62 str.
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68 str.
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68 str.
IV.1. Pasiruošimas administracinių bylų nagrinėjimui teisme
69 str.
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70 str.
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71 str.
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71 str. 7 d.
III.4. Teismo nuobaudos
37 str. 2 d. 5 p.
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V.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
V.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai
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IV.5.5. Kai kreipiamasi į administracinį teismą prašant ištirti norminio administracinio
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga
(2012 m. sausio – birželio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl savivaldybės tarybos sprendimo nurašyti, išardyti ir likviduoti dėl fizinio
bei funkcinio nusidėvėjimo pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti jai priklausantį statinį ir savivaldybės įpareigojimo šį statinį įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas
panaikinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nuspręsta nurašyti,
išardyti ir likviduoti dėl fizinio bei funkcinio nusidėvėjimo pripažintą nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti Joniškio rajono savivaldybės nuosavybės teise turimą
nekilnojamąjį daiktą – katilinės pastatą. Jis taip pat prašė teismo įpareigoti Joniškio rajono savivaldybės tarybą įtraukti šį pastatą į privatizuojamų objektų sąrašą ir parduoti jį
pareiškėjui. Nurodė, kad pirkimo–pardavimo sutartimi jis įsigijo 0,3540 ha žemės sklypą, vaikų lopšelio–darželio pastatą, pavėsinę ir kiemo statinius. Tuo pačiu adresu yra
dar vienas pastatas – minėta katilinė, kuri nuosavybės teise priklauso Joniškio rajono
savivaldybei ir kartu su pareiškėjo turimais pastatais sudaro vieną kompleksą. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad kreipėsi į Joniškio rajono savivaldybę, prašydamas jam parduoti
katilinę, tačiau savivaldybė atsisakė tai padaryti nurodžiusi, kad katilinė bus nurašoma
ir išardoma, o likusios medžiagos panaudotos Joniškio seniūnijos poreikiams.
Šiaulių apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą
ir manydamas, kad pareiškėjas kelia ginčą ne tik iš administracinių, bet ir iš civilinių
savivaldybės turto privatizavimo santykių, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija pastebėjo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo
21 straipsnio 2 dalyje ir Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia
teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis; kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis)
byloje dominuoja. Aptariamu atveju vienu iš savo reikalavimų pareiškėjas ginčijo savivaldybės tarybos sprendimą nurašyti savivaldybei priklausantį pastatą. Šis reikalavimas
buvo administracinio pobūdžio, nes susijęs su turto nurašymo pagal specialius teisės
aktus (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą
bei su juo susijusius poįstatyminius aktus) teisėtumo klausimo išsprendimu. Antrasis
pareiškėjo reikalavimas – įpareigoti atsakovą įtraukti pastatą į privatizuojamų objektų
sąrašą ir jį parduoti – buvo civilinio pobūdžio, tačiau išvestinis iš prieš tai nurodyto
reikalavimo dėl savivaldybės tarybos administracinio akto panaikinimo. Nuo to, kaip
byloje bus išspręstas administracinis teisinis pastato nurašymo teisėtumo klausimas,
priklausys ir klausimo dėl pareiškėjo teisės šį pastatą privatizuoti išsprendimas. Minėtomis aplinkybėmis Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad šioje byloje kaip vyraujantis laikytinas administracinis teisinis santykis, todėl ginčas turėjo būti nagrinėjamas
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administraciniame teisme (2012 m. kovo 1 d. nutartis byloje A. V. prieš Joniškio rajono
savivaldybės tarybą ir Joniškio rajono savivaldybės administraciją).
2.1.2. Dėl juridinių asmenų registro tvarkytojo veiksmais (neveikimu), susijusiais su
šio registro tvarkymu, padarytos žalos atlyginimo
Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo priimtas Ž. V. skundas, kuriuo
pareiškėja prašė priteisti iš valstybės 2 482,46 Lt turtinės ir 100 000 Lt neturtinės žalos
atlyginimą. Nurodė, kad ji, kaip sodininkų bendrijos narė, kreipėsi į juridinių asmenų registro tvarkytoją, prašydama suteikti informaciją apie tai, ar G. J. pagal juridinių
asmenų registro duomenis buvo minėtos sodininkų bendrijos primininkas. Juridinių
asmenų registro tvarkytojas prašytos informacijos nesuteikė, o pareiškėjai pateikti duomenys visiškai neatitiko jos prašymų ir buvo akivaizdžiai neteisingi. Dėl tokių neteisėtų
juridinių asmenų registro tvarkytojo veiksmų pareiškėjai neva buvo padaryta turtinė ir
neturtinė žala.
Kilus abejonių dėl tokio ginčo rūšinio teismingumo, Vilniaus apygardos administracinis teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.
Atsakydama į šį kreipimąsi, Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad bylos dėl viešojo administravimo subjektų veiksmais padarytos žalos atlyginimo materialine teisine prasme yra civilinio pobūdžio, nes jose sprendžiamas civilinės atsakomybės
taikymo klausimas. Tačiau Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies
3 punktas numato, kad minėtos bylos yra teismingos ne bendrosios kompetencijos teismui, paprastai nagrinėjančiam civilines bylas, bet administraciniam teismui. Juridinių
asmenų registro tvarkytojo veikla, susijusi su šio registro tvarkymu, savo esme yra viešojo administravimo veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d.), todėl
bylos dėl juridinių asmenų registro tvarkytojo veiksmais padarytos žalos atlyginimo
patenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinio teismo nagrinėjamų bylų dėl žalos atlyginimo kategoriją. Civilinio kodekso 2.73 straipsnyje nėra numatyta, kad bylas dėl juridinių asmenų registro
tvarkytojo veiksmais padarytos žalos atlyginimo turi nagrinėti bendrosios kompetencijos teismai, todėl šio straipsnio nuostatos Administracinių bylų teisenos įstatymo 15
straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintos rūšinio teismingumo taisyklės nekeičia. Šiomis
aplinkybėmis Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad aptariamas ginčas, kaip kilęs
dėl viešojo administravimo subjekto (juridinių asmenų registro tvarkytojo) veiksmais
padarytos žalos atlyginimo, turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2012
m. vasario 21 d. nutartis byloje Ž. V. prieš Lietuvos valstybę).
2.1.3. Dėl krašto apsaugos sistemos institucijos reikalavimo iš buvusio tikrosios karo
tarnybos kario priteisti materialinės žalos atlyginimą
Ieškovas Lietuvos kariuomenė kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą su prašymu priteisti iš atsakovo A. P. 10 774,80 Lt materialinės žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki
teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nustatyta, kad atsakovas, tarnaudamas Lietuvos
kariuomenėje kaip profesinės karo tarnybos karys, neturėdamas teisės vairuoti Lietuvos
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kariuomenei priklausančio automobilio, 2004 m. spalio 18 d. sukėlė eismo įvykį, kurio
metu buvo sužaloti žmonės ir apgadintos transporto priemonės. Atsakovas Anykščių
rajono apylinkės teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl eismo įvykio ir tuo pačiu nuosprendžiu iš Lietuvos kariuomenės buvo priteista 3 000 Lt vienam iš nukentėjusiųjų neturtinei žalai atlyginti. Be to, pagal tarp ieškovo ir draudimo bendrovės sudarytą
taikos sutartį, Lietuvos kariuomenė šiai bendrovei sumokėjo 7 091,43 Lt sumą, kurią,
ieškovo nuomone, sumokėjęs turėjo teisę išsiieškoti iš atsakovo regreso tvarka. Galiausiai dėl jam priklausančio automobilio sugadinimo ieškovas patyrė 683,37 Lt žalos.
Panevėžio miesto apylinkės teismas Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovui A. P.
dėl materialinės žalos atlyginimo atmetė. Atitinkamai šį pirmosios instancijos teismo
sprendimą ieškovas apskundė apeliacinės instancijos teismui, kuris nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, kad byloje ginčas
kilo dėl materialinės žalos atlyginimo sugadinus ieškovo turtą, taip pat regreso tvarka
reikalaujama grąžinti ieškovo sumokėtas sumas draudikui, tretiesiems asmenims. Ieškovas – Lietuvos kariuomenė – valstybės ginkluotos gynybos institucija – krašto apsaugos sistemos pagrindinė dalis, sauganti valstybės suverenitetą, jos teritorijos ir oro
erdvės neliečiamybę, ginklu ginanti valstybę nuo agresijos ar kitokio ginkluoto užpuolimo, vykdanti karines užduotis pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus
(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – KASOKTĮ) 2 str. 19 d.). Lietuvos kariuomenė yra vientisa institucija, turinti
viešojo juridinio asmens statusą (KASOKTĮ 11 str. 2 d.). Atsakovas – buvęs karys, žalos
padarymo metu Lietuvos kariuomenėje tarnavęs profesinės karo tarnybos sutarties pagrindu (KASOKTĮ 2 str. 26 d., 31 str. 1 d.). Specialioji teisėjų kolegija taip pat pažymėjo,
kad karių padarytos materialinės žalos klausimus reglamentuojančio Karių materialinės
atsakomybės įstatymo 21 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kario padaryta materialinė
žala, esant visiškos materialinės atsakomybės sąlygoms, atlyginama įstatymų nustatyta
tvarka pagal krašto apsaugos sistemos institucijų, kuriose kariai tarnauja, ieškinius. Įstatyme konkrečiai nėra įvardijama, kuris – bendrosios kompetencijos ar administracinis
teismas nagrinėja tokio pobūdžio ginčus.
Sistemiškai aiškindama nurodytas viešosios teisės aktų nuostatas, taip pat atsižvelgdama į tai, jog sprendžiant dėl atsakovo (kario) materialinės atsakomybės visų pirma aktualios specialiame teisės akte Karių materialinės atsakomybės įstatyme įtvirtintos teisės
normos, reglamentuojančios karių materialinės atsakomybės sąlygas ir žalos atlyginimo
tvarką, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad aptariamas ginčas buvo teismingas
administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 5 p., 2 d.)
(2012 m. kovo 5 d. nutartis byloje Lietuvos kariuomenė prieš A. P.).
2.1.4. Dėl Lietuvos auditorių rūmų nurodymo auditoriui kelti kvalifikaciją panaikinimo
Ieškovas Š. G. (auditorius) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo
dalį, kuria jam nurodyta papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2010 m. gruodžio
31 d. išklausyti 8 valandas auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito
standartų temomis ir pranešti apie šio nurodymo įvykdymą. Vilniaus miesto 1 apylin884
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kės teismas 2012 m. vasario 8 d. sprendimu ieškinį atmetė, todėl ieškovas su apeliaciniu
skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą.
Spręsdama šios bylos teismingumo klausimą Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, kad byloje ginčas kilo dėl audito kokybės priežiūros ataskaitų tvirtinimo
ir dėl už audito kokybės patikrinimo metu nustatytus trūkumus taikomų drausminio
pobūdžio priemonių paskyrimo, atlikto Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimu. Auditorių ir audito įmonių kokybės užtikrinimą įgyvendina Audito ir apskaitos
tarnyba kartu su Auditorių rūmais, tai numato Audito įstatymo 34 straipsnio 1 dalis.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis apibrėžia viešojo administravimo sampratą ir nurodo, kad „viešasis administravimas – tai įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams
ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir
administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių
paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas“. Nors, kaip pastebėjo Specialioji teisėjų kolegija,
auditoriai teikia privačias auditavimo paslaugas, šių paslaugų kokybės užtikrinimas taip
pat svarbus viešojo intereso aspektu, todėl jo kokybės užtikrinimui numatytas įsakmus
įstatyminis reglamentavimas. Ieškovas siekė akto dalies panaikinimo, o šis aktas buvo
priimtas Auditorių rūmams įgyvendinant įstatymo numatytą pareigą užtikrinti audito
kokybę ir audito kokybės kontrolę. Šios įsakmiai įstatyme numatytos Auditorių rūmų
pareigos įgyvendinimas yra ginčas dėl nevyriausybinės organizacijos, turinčios viešojo
administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų viešojo administravimo srityje teisėtumo bei pagrįstumo, o tokie ginčai yra teismingi administraciniams teismams
(2012 m. balandžio 3 d. nutartis byloje Š. G. prieš Lietuvos auditorių rūmus).
2.1.5. Dėl ginčų dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, kai statyba jau yra
pradėta, tačiau į teismą buvo kreiptasi iki 2010 m. spalio 1 d.
Pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotus projektavimo sąlygų sąvadą
bei statybos leidimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 14 d.
sprendimu pareiškėjų skundą patenkino iš dalies ir panaikino išduotą statybos leidimą
bei įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per 3 mėnesius nuo teismo
sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą bei nurodė,
kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, turi būti pašalinti
savavališkos statybos padariniai. Nesutikdami su tokiu sprendimu pareiškėjai, atsakovas
bei tretieji suinteresuoti asmenys padavė apeliacinius skundus.
Nagrinėdamas šiuos skundus Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Nurodė, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog statyba pagal ginčijamus
2009 m. lapkričio 9 d. statybos leidimą ir 2008 m. rugpjūčio 7 d. projektavimo sąlygų
sąvadą jau yra pradėta. Esant tokiai aplinkybei bei vadovaujantis nuo 2010 m. spalio 1 d.
įsigaliojusios redakcijos Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Nors pareiškėjams kreipiantis į
teismą Statybos įstatymo 281 straipsnis dar nebuvo įsigaliojęs, tačiau šiuo metu minėtas
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straipsnis galioja, ir tai keičia bylos teismingumą. Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato tokios normos, jog laikantis teismingumo taisyklių iškelta byla turi būti
ir toliau sprendžiama tame pačiame teisme, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui.
Be to, pagal Statybos įstatymo 281 straipsnio 2 dalį, šią bylą nagrinėjantis teismas, panaikinęs ginčijamus atsakovo aktus, ex officio turėtų išspręsti ir statybos padarinių šalinimo
klausimą. Juolab kad ir pareiškėjai savo apeliaciniame skunde pareiškė papildomą reikalavimą dėl statybos padarinių šalinimo, kuris turėtų būti laikomas neatsiejamai susijusiu
su pirmosios instancijos teisme pareikštais reikalavimais.
Spręsdama šį klausimą Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia atkreipė dėmesį į tai,
kad aptariama byla buvo iškelta ir pradėta nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniame teisme dar iki 2010 m. spalio 1 d., kai įsigaliojo Statybos įstatymo 281 straipsnis,
numatantis specialias rūšinio teismingumo taisykles, ginčijant statybas leidžiančius dokumentus.
Tai, kad bylos nagrinėjimo metu pasikeitė teisinis reguliavimas ir įstatymu buvo
įtvirtintos naujos teismingumo taisyklės, aptariamo ginčo rūšinio teismingumo neturi
keisti. Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 2 punktas bylos
perdavimą kitam teismui teismingumo motyvais sieja su teismingumo nustatymu bylos
iškėlimo metu, o taip vertinant ši byla buvo teisminga administraciniam teismui. Be to,
byla administraciniuose teismuose buvo nagrinėjama dvejus metus ir naujo proceso
joje pradėjimas kitos kompetencijos teisme būtų nesuderinamas su proceso ekonomiškumo bei operatyvumo principais. Jeigu byloje papildomai iškiltų statybos padarinių
šalinimo klausimas, jį galės išspręsti ir administracinis teismas (2012 m. gegužės 8 d.
nutartis byloje V. M. ir kt. prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją).
2.1.6. Dėl ginčo tarp draudimo bendrovės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie
Žemės ūkio ministerijos dėl žemės ūkio veiklos subjekto mokamos draudimo įmokos kompensacijos mokėjimo tvarkos pažeidimo
Ieškovas AAS „Gjensidige Baltic“, veikiantis per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos
filialą, pareiškė ieškinį atsakovams Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio
ministerijos ir ŽŪK „Dobilas“ dėl skolos priteisimo. Nurodė, kad 2008 m. birželio 1
d. jis sudarė gyvulių draudimo sutartį su ŽŪK „Dobilas“, kuris yra žemės ūkio veiklos
subjektas, turintis teisę pasinaudoti valstybės parama – dalies (50 proc.) draudimo įmokų kompensavimu iš valstybės specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų. Draudėjas
ŽŪK „Dobilas“ 50 proc. nekompensuojamą draudimo įmokos dalį draudikui buvo sumokėjęs arba ji buvo įskaityta į pagal šią draudimo sutartį mokėtinas draudimo išmokas. Tuo tarpu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nebuvo
sumokėjusi dalies iš jai priklausančios kompensuoti draudimo įmokos. Šį ieškinį gavusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui kilo abejonių dėl ginčo rūšinio teismingumo ir
buvo nutarta kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.
Ši kolegija, apibrėždama kilusio ginčo ribas, pirmiausia pastebėjo, kad ginčas kilo
dėl atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pagal
specialiąją kaimo rėmimo programą kompensuojamų dalies draudimo įmokų, kurios
ŽŪK „Dobilas“ sudarius draudimo sutartį, turėjo būti tiesiogiai pervedamos draudimo
įmonei, nesumokėjimo. Taigi ieškovas (draudimo įmonė) nagrinėtu atveju reikalavi886
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mus reiškė šiai Agentūrai, kaip viešojo administravimo subjektui, o tarp šalių susiklostę
teisiniai santykiai dėl minėtos draudimo įmokos kompensacijos mokėjimo tvarkos ir
pagrindų yra reguliuojami specialaus teisės akto – Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 3D-92 patvirtintomis Draudimo įmokų dalinio
kompensavimo taisyklėmis.
Remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo
ginčas, pobūdis (Civilinio proceso kodekso 36 str. 2 d., Administracinių bylų teisenos
įstatymo 21 str. 2 d.).
Atitinkamai Specialioji teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtose Taisyklėse nustatytą ginčo paramos mokėjimo tvarką ir ypatumus, sprendė, kad aptariamas ginčas
pagal savo esmę kvalifikuojamas kaip administracinis ginčas ir turėjo būti nagrinėjamas
administraciniame teisme (2012 m. gegužės 14 d. nutartis byloje AAS „Gjensidige Baltic“
prieš Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos ir ŽŪK „Dobilas“).
2.1.7. Dėl reikalavimų panaikinti deklaraciją apie statybos užbaigimą bei šios deklaracijos pagrindu atliktą statinio teisinę registraciją
Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – ir
Inspekcija) teismo prašė panaikinti atsakovės A. G. 2011 m. balandžio 8 d. pateiktą deklaraciją apie statybos užbaigimą bei šios deklaracijos pagrindu atliktą pastato teisinę registraciją. Nurodė, kad atsakovės atlikta statinio statyba buvo neteisėta, o Inspekcija nebuvo
patvirtinusi deklaracijos apie statybos užbaigimą, todėl deklaracija negalėjo būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Tačiau Utenos rajono apylinkės teismas nutartimi atsisakė priimti Inspekcijos ieškinį kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui. Šią
pirmosios instancijos teismo nutartį patvirtino ir Panevėžio apygardos teismas. Galiausiai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas bylą kasacine tvarka, kreipėsi į Specialiąją
teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti kilusio ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, kad ieškovas aptariamu atveju kėlė du reikalavimus: panaikinti minėtą deklaraciją apie statybos užbaigimą ir panaikinti šios deklaracijos pagrindu atliktą pastato (pirties) teisinę registraciją. Atitinkamai ši kolegija nurodė, jog tam, kad būtų išspręstas reikalavimas panaikinti
statytojo deklaraciją apie statybos užbaigimą, reikės patikrinti, ar buvo laikomasi šios
deklaracijos pateikimui ir registravimui nustatytos tvarkos. Statytojo deklaracijos apie
statybos užbaigimą (toliau – ir deklaracija) pateikimas ir registravimas IS „Infostatyba“
yra viešosios teisės reglamentuojamas procesas (Statybos techninis reglamentas STR
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. D1-828, toliau – Reglamentas). Deklaracija registruojama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos padalinio įgaliotam
pareigūnui įsitikinus, kad prašymas užregistruoti deklaraciją ir deklaracija užpildyti pagal nustatytus reikalavimus, yra pateikti visi privalomi dokumentai (Reglamento 41(1)
p.). Taigi, pateikiant deklaraciją ir ją registruojant IS „Infostatyba“ susiklosto teisiniai
statytojo ir viešojo administravimo subjekto (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos padalinių) santykiai, kurie yra regla887
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mentuojami administracinės teisės normų ir, nors šio santykio subjektai nėra siejami
pavaldumo santykių, juose vyrauja administraciniai teisiniai santykiai, todėl šis ieškovo
reikalavimas yra nagrinėtinas administraciniame teisme.
Antrasis ieškovo reikalavimas – panaikinti pastato (pirties) teisinę registraciją, atliktą nekilnojamojo turto registre, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, buvo tiesiogiai
susijęs su nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmais. Nekilnojamojo turto registre atliekami registravimo veiksmai yra administracinio pobūdžio veiksmai (aktai),
kuriuos Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų specialių viešosios teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šių aktų įgaliotas subjektas – nekilnojamojo turto registro tvarkytojas. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veikla atliekant registravimo veiksmus
nekilnojamojo turto registre pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla, todėl
ir šio reikalavimo pagrįstumas turėjo būti sprendžiamas administraciniam teisme.
Šiomis aplinkybėmis Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad šie abu ieškovo
reikalavimai – administracinės teisinės prigimties, todėl nebuvo pagrindo taikyti dominuojančio teisinio santykio taisyklę ir kilęs ginčas turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2012 m. gegužės 17 d. nutartis byloje Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius prieš valstybės įmonės „Registrų centras“ Utenos filialą ir A. G.)

2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl ginčo tarp valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ir pagal
sutartį su šia tarnyba antrinę teisinę pagalbą teikusio advokato dėl šiam neišmokėto užmokesčio
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, be kita ko,
prašydamas panaikinti atsakovo Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymą, kuriuo atsisakyta tenkinti advokato V. P (pareiškėjo) prašymus dėl sumokėjimo už suteiktą antrinę teisinę pagalbą civilinėse bylose, priteisti
1 320 Lt neišmokėto užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir palūkanas. Nurodė, kad su atsakovu sudarytų sutarčių pagrindu jis teikė antrinę teisinę pagalbą dviejose
civilinėse bylose. Atsakovas už šios pagalbos suteikimą privalėjo jam sumokėti 1 320 Lt
užmokestį, tačiau atsisakė tą padaryti, motyvuodamas tuo, kad advokatas antrinės teisinės pagalbos suteikimą patvirtinančius dokumentus atsakovui pateikė praleidęs Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 patvirtintų Advokatams už antrinės teisinės
pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir taisyklių 31 punkte
nustatytą 6 mėnesių terminą. Tokia pozicija, pasak pareiškėjo, nepagrįsta, nes minėto
termino praleidimas negalėjo būti pagrindas atsisakyti išmokėti advokato uždirbtą užmokestį, juolab kad pareiškėjas šį terminą praleido dėl svarbių priežasčių.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino. Atsakovui dėl tokio pirmosios instancijos teismo sprendimo
pateikus apeliacinį skundą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė kreiptis
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad Valstybės garantuojamos tei888
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sinės pagalbos 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.
Aptariamu atveju būtent ir buvo keliamas ginčas iš tarp valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybos ir advokato atsiradusių sutartinių santykių. Jis nėra viešojo
administravimo srityje kylantis ginčas, todėl turėjo būti nagrinėjamas ne administraciniame, o bendrosios kompetencijos teisme (2012 m. vasario 21 d. nutartis V. P. prieš
Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą).
2.2.2. Dėl valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsisakymo išmokėti
draudimo išmoką investuotojui
Pareiškėja skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1)
patvirtinti, kad ji yra neprofesionali klientė, todėl negalinti būti atsakinga už AB banko
„Snoras“ obligacijų įsigijimo riziką; 2) pripažinti, kad valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ lengvabūdiškai nenumatė, kad pareiškėjai, kaip neprofesionaliai
investuotojai, dėl tyčinio ar netyčinio šios valstybės įmonės neveiklumo bei visuomeninio intereso nepaisymo prižiūrint AB banko „Snoras“ obligacijų draudimo procesus,
atsiras materialiniai nuostoliai, ir pažeidė konstitucines nuostatas dėl nuosavybės teisių
bei Administracinių teisės pažeidimų kodekso 9, 11, 32 ir 506 straipsnius, o vengdama
išmokėti pareiškėjos į AB banką „Snoras“ investuotas lėšas – pažeidė Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 37 ir 501 straipsnius; 3) priteisti pareiškėjai iš valstybės įmonės
„Indėlių ir investicijų draudimas“ šioje įmonėje apdraustą sumą už investiciją į AB banko „Snoras“ obligacijas bei už šią investiciją priklausiusias sumokėti palūkanas.
Pareiškėja nurodė, kad 2011 m. balandžio 5 d. su AB banku „Snoras“ pasirašė šio
banko obligacijų įsigijimo sutartį, pagal kurią įsigijo 70 obligacijų. Pagal su banku pasirašytų sutartinių dokumentų sąlygas bei Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalį, minėta pareiškėjos investicija buvo apdrausta valstybės
įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“. AB bankui „Snoras“ bankrutavus, pareiškėja
2011 m. gruodžio 15 d. kreipėsi į atsakovą dėl draudimo išmokos išmokėjimo, tačiau
atsakovas 2011 m. gruodžio 21 d. raštu atsisakė šią išmoką mokėti, nurodydamas, kad ji,
vadovaujantis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio
4 dalimi, pareiškėjai nepriklauso. Toks atsakovo atsakymas, pareiškėjos nuomone, buvo
neteisėtas, nes prieštaravo Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo
5 straipsnio 3 daliai ir 16 straipsniui. Ji taip pat nurodė, kad AB bankas „Snoras“ savo
padaliniuose reklaminiais lipdukais bei atmintinėmis nuolat informavo klientus, kad jų
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indėliai ir investicijos apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“. Jeigu bankas taip klaidino neprofesionalius investuotojus, tuomet valstybės įmonė „Indėlių
ir investicijų draudimas“, pareiškėjos nuomone, turėjo imtis priemonių, kad tokie banko
veiksmai būtų nutraukti, tačiau nieko nedarė ir įvykdė nusižengimus, užtraukiančius
atsakomybę pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Atsakydama į šį teismo kreipimąsi, Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad valstybės
įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą veikianti draudimo įmonė. Ji nėra viešojo administravimo
subjektas, o vykdo minėtame įstatyme nurodytą draudimo veiklą. Tarp pareiškėjos ir
minėtos įmonės atsiradę teisiniai santykiai, iš kurių kilo ginčas, buvo civiliniai teisiniai
santykiai dėl draudimo išmokos pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokėjimo. Šios įmonės raštas, kuriuo atsisakyta pareiškėjai išmokėti jos
prašytą sumą, buvo draudiko civilinio teisinio pobūdžio susirašinėjimo su draudimo
išmokos siekiančiu asmeniu dokumentas, o ne viešojo administravimo srityje priimtas
administracinis aktas.
Šiomis aplinkybėmis Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčas aptariamu
atveju kilo iš civilinių teisinių santykių, todėl turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2012 m. vasario 23 d. nutartis byloje V. Ž. prieš valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“).
2.2.3. Dėl Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalies ir nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusio Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalies taikymo, sprendžiant rūšinio
teismingumo klausimą dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, kai statybos darbai yra pradėti
Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais Lazdijų rajono savivaldybės administracijos išduotus statybą leidžiančius dokumentus bei pašalinti statybos
padarinius – įpareigoti statytoją M. M. per teismo nustatytą terminą nugriauti pradėtus
statyti statinius bei sutvarkyti statybvietę.
Šį ieškinį gavęs Alytaus rajono apylinkės teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų
kolegiją su prašymu išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Šis teismas nurodė,
kad nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojus Civilinio proceso kodekso 2011 m. birželio 21 d.
įstatymo Nr. XI‑1480 redakcijai, neteko galios Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio
2 dalis, numačiusi galimybę bendrosios kompetencijos teismui nagrinėti administracinių aktų teisėtumo klausimus, taip pat pasikeitė Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio
2 dalies turinys, patvirtinantis naują nuostatą, kad bylos rūšinis teismingumas priklauso
nuo to, koks teisinis santykis byloje vyrauja. Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalies
1 punkto nuostatos numato, kad toks ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, tačiau tokios Statybos įstatymo nuostatos įsigaliojo iki Civilinio proceso
kodekso pakeitimų, todėl, Alytaus rajono apylinkės teismo nuomone, jos gali prieštarauti Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir dėl to reikėtų vadovau890
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tis būtent šiame kodekse įtvirtintu reglamentavimu.
Spręsdama šį klausimą Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia nurodė, kad Statybos
įstatymo 281 straipsnio 1 dalyje (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija) numatyta, jog nustačius, kad 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: 1) bendrosios kompetencijos teismą
dėl statybą leidžiančio dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta; 2) administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme
ginčijamas tik statybą leidžiantis dokumentas. Taigi įstatymas įtvirtina konkrečias ginčų
dėl statybas leidžiančių dokumentų rūšinio teisingumo nustatymo taisykles, pagal kurias,
pradėjus statybą, yra kreipiamasi į bendrosios kompetencijos teismą.
Nors, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigalioję Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalies pakeitimai bylos rūšinį teismingumą tuo
atveju, kai teisinis santykis yra mišrus, nurodo nustatinėti pagal tai, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (dominuojančio teisinio santykio taisyklė), kai konkrečiam teisiniam santykiui yra nustatyta speciali teismingumo taisyklė,
ji ir turi būti taikoma. Tokią specialią teismingumo taisyklę įtvirtina Statybos įstatymo
281 straipsnio 1 dalis, todėl ja ir turėjo būti vadovaujamasi šioje byloje (2012 m. vasario
23 d. nutartis byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos prieš Lazdijų rajono savivaldybės administraciją ir M. M.).
2.2.4. Dėl Garantinio fondo tarybos atsisakymo skirti išmoką iš Garantinio fondo
bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės darbuotojui, kai jo reikalavimas dėl
neišmokėto darbo užmokesčio yra patvirtintas bankroto bylą nagrinėjusio teismo
Ieškovas P. D. kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Garantinio fondo tarybos
sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta neskirti ieškovui lėšų sumokėti darbo užmokestį iš
šio Garantinio fondo bei įpareigoti atsakovą skirti jam (ieškovui) priklausančią 2 980,13
Lt dydžio išmoką. Atsakovas Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos atsiliepimu prašė ieškinį atmesti.
Šį ieškinį gavęs Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nusprendė kreiptis į Specialiąją
teisėjų kolegiją dėl klausimo dėl bylos rūšinio teismingumo išsprendimo. Nurodė, kad ieškovas, prašydamas panaikinti minėtą sprendimą, iš esmės kelia ginčą dėl viešojo administravimo subjekto kompetencijos ir viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo
teisėtumo bei pagrįstumo. Teismas pastebėjo, kad pagal bylos duomenis matyti, jog byloje
nėra ginčo dėl ieškovui apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios sumos pagrįstumo,
ieškovo, kaip pirmos eilės kreditoriaus, reikalavimas yra patvirtintas įmonės, kurioje jis
dirbo, bankroto bylą nagrinėjusio teismo. Taigi, kaip manė Vilniaus miesto 2 apylinkės
teismas, byloje nebuvo ginčo, kylančio iš bankroto teisinių santykių, teismas iš esmės turės
spręsti dėl to, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetencijos ir ar tinkamai
pritaikė įstatymą, o tokių ginčų, šio teismo nuomone, nagrinėjimas pagal Administracinių
bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį bei 3 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 1 dalies
1 punktą priskirtinas administracinių teismų kompetencijai.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas
dėl išmokų pagal Garantinio fondo įstatymą paskirstymo. Garantinio fondo įstatymo
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3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „lėšos iš Garantinio fondo skiriamos šiame įstatyme
nustatyto dydžio išmokoms bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams,
dirbusiems įmonėje iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą priėmimo dienos
arba iki kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka
priėmimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar darbo santykiai tęsiasi, ar yra nutrūkę, taip pat
buvusiems įmonių, likviduotų dėl bankroto įsigaliojus šiam įstatymui, darbuotojams,
kai įmonės jiems yra įsiskolinusios, taip pat Garantinio fondo administravimo išlaidoms
Garantinio fondo nuostatų nustatyta tvarka“. Taigi Garantinio fondo lėšų paskirstymas
yra dalis klausimų, sprendžiamų bankroto bylose, kurios nagrinėjamos bendrosios
kompetencijos teismuose. Todėl Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčai dėl
Garantinio fondo lėšų paskirstymo teismingi bendrosios kompetencijos teismui (2012
m. kovo 7 d. nutartis byloje P. D. prieš Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio
ministerijos).
2.2.5. Dėl ginčų dėl neatsiskaitymo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
Ieškovas UAB „Kauno švara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš
atsakovų skolas už buitinių atliekų tvarkymą bei bylinėjimosi išlaidas. Tačiau Kauno
miesto apylinkės teismas nutartimi ieškinį atsisakė priimti ir nurodė, kad ieškovo prašoma priteisti rinkliava kyla iš viešosios teisės reguliuojamų teisinių santykių.
Ieškovui su atskiruoju skundu kreipusis į Kauno apygardos teismą, šis nusprendė
prašyti Specialiosios teisėjų kolegijos išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Teismas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d. sprendimu
Nr. T‑142 (2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T-496 redakcija) patvirtintų Kauno
miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 18 punktas nustatė, jog
mokestis už atliekų tvarkymą skaičiuojamas pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą. Ieškovas UAB „Kauno švara“ yra Kauno miesto savivaldybės įsteigta savivaldybės
įmonė, atliekanti jai pavestas funkcijas viešojo administravimo srityje, kuriai įgalinimus
taip pat suteikė Kauno miesto savivaldybės taryba. Nors ieškovas UAB „Kauno švara“
ieškinį grindė ta aplinkybe, jog šių santykių nereglamentuoja Rinkliavų įstatymas, tačiau
Kauno apygardos teismas manė, jog ieškovo UAB „Kauno švara“ prašoma priteisti skola
taip pat turi visus rinkliavos požymius: šią rinkliavą ir jos nustatymą reglamentuoja ne
privatinės, o viešosios teisės normos, tarifo dydį savo sprendimu nustatė savivaldybės
taryba, surinktas mokestis yra įskaitomas į savivaldybės biudžetą, dėl tarifo su jo mokėtoju nėra susitariama, taigi šis tarifas nėra sutartinio pobūdžio. Dėl to teismas suabejojo,
ar kilęs ginčas nėra ginčas dėl teisės viešojo administravimo srityje.
Tačiau Specialioji teisėjų kolegija nesutiko su tokiu vertinimu, pažymėjusi, kad ieškovas UAB „Kauno švara“ šioje byloje prašė priteisti sumas iš asmenų už jiems suteiktas
atliekų tvarkymo paslaugas. Tai – civiliniai teisiniai santykiai, todėl ginčą turėjo nagrinėti bendrosios kompetencijos teismas. Ta aplinkybė, kad tarifas už buitinių atliekų
tvarkymą yra nustatytas Kauno miesto savivaldybės sprendimu, o surinktos lėšos yra
įskaitomos į savivaldybės biudžetą, nepakeičia santykių, susiklosčiusių tarp ieškovo ir
atsakovų teisinės prigimties (2012 m. gegužės 7 d. nutartis byloje UAB „Kauno švara“
prieš V. Č. ir kt.).
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2.2.6. Dėl ginčo dėl turtinės žalos, patirtos dėl daugiabučių namų kiemuose augančių želdynų ir želdinių nepriežiūros, atlyginimo
Ieškovas teismo, be kita ko, prašė priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 3 308,00 Lt turtinės žalos dėl jam nuosavybės teise priklausančio
lengvojo automobilio apgadinimo, kai daugiabučio namo kieme ant jo nukrito šiame
kieme augusio medžio nuolauža.
Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nurodė, kad ieškinys, kuris
faktiškai grindžiamas žalos, padarytos atsakovo veiksmais (neveikimu) viešojo administravimo srityje, turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme, todėl ieškinys bendrosios kompetencijos teisme priimtas pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui suabejojus dėl bylos rūšinio teismingumo, jis kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti šį klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad byloje ieškovas reikalavo atlyginti turtinę
žalą, kuri kilo dėl to, jog atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija nevykdė
jai priskirtų želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kt. funkcijų. Nors vykdydama šias
funkcijas, savivaldybė veikia viešojo administravimo srityje, o minėti reikalavimai patenka į Civilinio kodekso 6.271 straipsnio reglamentavimo sritį ir paprastai yra teismingi administraciniam teismui, Specialioji teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju akcentavo
būtinybę atsižvelgti į kilusio ginčo specifiką.
Byloje buvo nustatyta, kad žalą sukėlęs medis augo daugiabučių gyvenamųjų namų
teritorijoje. Todėl, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, ginčo atveju visų pirma svarbu
nustatyti, kam ši teritorija priklauso nuosavybės (patikėjimo) teise, ar ji priskirta administruoti atsakingoms daugiabučių namų savininkų bendrijoms arba administratoriams,
atitinkamai nustatant subjektus, atsakingus už šioje teritorijoje esančių medžių priežiūrą. Sprendžiant dėl šiam subjektui (subjektams) įstatymų nustatytų pareigų apimties
ir jų galimo nevykdymo, kaip pagrindo civilinei atsakomybei kilti, kartu vertintinas ir
daugiabučio namo gyventojų pareigų jų naudojamo žemės sklypo atžvilgiu klausimas.
Todėl atsižvelgdama į teisinių santykių, iš kurių kilo ginčas, specifiką ir pobūdį, Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad klausimas dėl atsakingų subjektų civilinės atsakomybės
nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (2012 m. gegužės 7 d. nutartis byloje F.
M. prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga
3.1. 2012 m. kovo 22 d. prejudicinis sprendimas byloje Klub OOD prieš Direktor na
Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ – Varna pri Tsentralno upravlenie na
Natsionalnata agentsia za prihodite (C‑153/11)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau
– ir PVM direktyva) 168 straipsnio a punkto išaiškinimu. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Klub OOD (toliau – ir Klub) ir mokesčių administratoriaus ginčą dėl tikslinamojo
pranešimo apie mokėtiną mokestį, kuriuo pareiškėjui atsisakyta suteikti teisę atskaityti
įsigyjant butą sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM).
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamu prejudiciniu sprendimu toliau buvo plėtojama Teisingumo Teismo
praktika, susijusi su apmokestinamojo asmens, kuris įsigydamas turtą veikia kaip apmokestinamasis asmuo ir naudoja šį turtą savo apmokestinamiesiems sandoriams, teise
atskaityti už šį turtą mokėtiną ar sumokėtą PVM. Šis klausimas buvo sprendžiamas
vertinant situaciją, kai minėtas ilgalaikis turtas apmokestinamoje asmens veikloje buvo
pradėtas naudoti tik praėjus tam tikram laikui nuo jo įsigijimo momento, t. y. šis turtas
šiai veiklai pradėtas naudoti ne iš karto.
Teisingumo Teismas šiame sprendime patvirtino savo praktikoje išdėstytą poziciją, jog, jei apmokestinamajam asmeniui būtų neleidžiama atskaityti mokėtino pirkimo
PVM už vėlesnį apmokestintą naudojimą verslui, nepaisant pradinio apmokestinamojo
asmens pageidavimo priskirti visą ilgalaikį turtą savo veiklai, atsižvelgiant į būsimus
sandorius, jis nebūtų visiškai atleistas nuo mokesčio, susijusio su jo ekonominei veiklai naudojamu turtu ir jo verslo veikla būtų apmokestinta dvigubai, o tai prieštarautų
bendrajai PVM sistemai būdingam neutralumo principui. Pastebėtina, kad ši Europos
Sąjungos teisminė institucija aptartos apmokestinamojo asmens teisės nepripažino absoliučia, nurodydama, jog ji gali ir turi būti paneigiama nustačius teise į PVM atskaitą
siekiančio pasinaudoti (pasinaudojusio) asmens sukčiavimą ar piktnaudžiavimą.
Šiame prejudiciniame sprendime pateiktas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų
aiškinimas gali būti aktualus tiek mokesčių administratoriui, tiek mokestinius ginčus
nagrinėjančioms institucijoms, taip pat administraciniams teismams, sprendžiant klausimą dėl teisės į PVM atskaitą atsiradimo momento, kai ilgalaikis turtas apmokestinamojoje veikloje pradedamas naudoti vėliau nei buvo įsigytas.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad 2009 m. gegužės mėn. bendrovė Klub, kurios veikla yra viešbučio Varnoje, Bulgarijos pajūrio kurorte, eksploatacija, nusipirko
gyvenamosios paskirties dviaukštį butą Sofijoje. Su šiuo įsigijimu susijęs PVM buvo at894
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skaitytas. Klub nepakeitė šio nekilnojamojo turto paskirties, jos vardu nebuvo tiekiamas
vanduo ir elektra.
Atitinkamai mokesčių institucijos nusprendė, kad šis butas buvo skirtas gyventi, o
ne naudoti verslo tikslams. Todėl manydamos, kad šis butas nebuvo naudojamas įmonės
veiklai, šios institucijos nusprendė, kad jo įsigijimas nesuteikė teisės į sumokėto pirkimo
PVM atskaitą, dėl ko pateikė Klub tikslinamąjį pranešimą apie mokėtiną mokestį.
Šio ginčo nagrinėjimo nacionaliniame teisme metu Klub tvirtino, kad aptariamas
nekilnojamasis turtas buvo skirtas verslui, nes ji ketina jį naudoti derybų susitikimams
su kelionių organizatoriais. Vėliau buvo pateikta vietinių mokesčių deklaracija su nurodymu, kad šis butas naudojamas kaip verslo paskirties patalpos.
Bylos nagrinėjimo metu nacionalinis teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą, pirmiausia prašydamas priimti prejudicinį sprendimą dėl klausimo, ar PVM direktyvos 168 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip, kad
teisė atskaityti pirkimo PVM, sumokėtą įsigyjant nekilnojamąjį turtą, kuris yra veiklai
naudojamas ilgalaikis turtas, atsiranda mokestiniu laikotarpiu, kuriuo mokestis turi būti
sumokėtas, neatsižvelgiant į tai, kad šis turtas iš karto nėra naudojamas verslui. Šis teismas taip pat siekė sužinoti, ar apmokestinamajam asmeniui galima atsisakyti suteikti
teisę atskaityti pirkimo PVM, sumokėtą įsigyjant ilgalaikį turtą, remiantis tuo, kad šis
turtas naudojamas privatiems poreikiams.
Šiais klausimais Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad PVM direktyva nustatyta atskaitos sistema siekiama visiškai atleisti verslininką nuo vykdant bet kokią jo ekonominę veiklą mokėtino ar sumokėto PVM naštos. Taigi bendrąja PVM sistema siekiama
užtikrinti visišką neutralumą apmokestinant bet kokią ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į
jos tikslus ar rezultatus, su sąlyga, kad ši veikla iš esmės pati apmokestinama PVM.
Remiantis PVM direktyvos 168 straipsniu, jeigu apmokestinamasis asmuo įsigydamas turtą veikia kaip apmokestinamasis asmuo ir naudoja turtą savo apmokestinamiesiems sandoriams, jis turi teisę atskaityti už šį turtą mokėtiną ar sumokėtą PVM. Pagal
PVM direktyvos 63 ir 167 straipsnius ši teisė į atskaitą atsiranda tada, kai atsiranda prievolė mokėti atskaitytiną mokestį, t. y. kai atliekamas prekių tiekimas. Tačiau, kaip pažymėjo
Teisingumo Teismas, jei turtas nenaudojamas apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai, kaip tai suprantama pagal tos pačios direktyvos 9 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,
o apmokestinamasis asmuo jį naudoja savo privatiems poreikiams, negali atsirasti jokia
teisė į atskaitą. Tokiu atveju, jei įsigyjamas ilgalaikis turtas skirtas iš dalies privatiems ir iš
dalies verslo tikslams, apmokestinamasis asmuo gali pasirinkti visą turtą priskirti prie veiklai naudojamo turto. Įsigyjant šį turtą mokėtinas pirkimo PVM iš esmės tada yra visiškai
ir iš karto atskaitytinas. Šiomis aplinkybėmis, kai dėl veiklai priskirto turto suteikiama teisė visiškai ar iš dalies atskaityti sumokėtą pirkimo PVM, jo naudojimas apmokestinamojo
asmens ar jo darbuotojų privatiems poreikiams arba ne verslo tikslams laikomas paslaugų
teikimu už atlygį pagal PVM direktyvos 26 straipsnio 1 dalį.
Taigi, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, PVM sistemos, todėl ir atskaitos mechanizmo, taikymą lemia tai, jog turtą įsigyja apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip apmokestinamasis asmuo. Klausimas, ar apmokestinamasis asmuo veikia kaip apmokestinamasis
asmuo, pasak šios Europos Sąjungos teisminės institucijos, yra fakto klausimas, kuris turi
būti vertinamas atsižvelgiant į visas konkretaus atvejo aplinkybes, įskaitant atitinkamo turto
pobūdį ir laikotarpį tarp jo įsigijimo ir naudojimo šio apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai. Taip pat galima atsižvelgti į tai, ar buvo imtasi aktyvių veiksmų, siekiant atlikti
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pritaikymus ir gauti leidimus, reikalaujamus siekiant tokį turtą naudoti verslui.
Anot Teisingumo Teismo, jei apmokestinamajam asmeniui būtų neleidžiama atskaityti mokėtino pirkimo PVM už vėlesnį apmokestintą naudojimą verslui, nepaisant
pradinio apmokestinamojo asmens pageidavimo priskirti visą ilgalaikį turtą savo veiklai, atsižvelgiant į būsimus sandorius, jis nebūtų visiškai atleistas nuo mokesčio, susijusio su jo ekonominei veiklai naudojamu turtu ir jo verslo veikla būtų apmokestinta
dvigubai, o tai prieštarautų bendrajai PVM sistemai būdingam neutralumo principui.
Pagal šį (PVM neutralumo) principą reikalaujama, kiek tai susiję su veiklos apmokestinimu, kad verslo tikslais patirtos investicijų išlaidos būtų laikomos ekonomine veikla,
dėl kurios atsiranda teisė iš karto atskaityti mokėtiną pirkimo PVM. Todėl asmuo, kuris
įsigyja turtą ekonominei veiklai, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 9 straipsnio
1 dalies antrą pastraipą, tai atlieka kaip apmokestinamasis asmuo, net jei turtas iškart
nėra naudojamas šiai ekonominei veiklai.
Teisingumo Teismas taip pat pridūrė, kad įgyta teisė į atskaitą išlieka, tik jei nėra
sukčiavimo ar piktnaudžiavimo aplinkybių ir išskyrus galimus patikslinimus pagal PVM
direktyvoje numatytas sąlygas.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip, kad apmokestinamasis asmuo, kuris įsigijo ilgalaikį turtą veikdamas kaip apmokestinamasis asmuo ir jį
priskyrė prie veiklai naudojamo turto, turi teisę atskaityti įsigyjant šį turtą sumokėtą
pridėtinės vertės mokestį mokestiniu laikotarpiu, per kurį mokestis tapo mokėtinas, neatsižvelgiant į tai, kad šis turtas iš karto nenaudojamas verslui. Nacionalinis teismas turi
nustatyti, ar apmokestinamasis asmuo įsigijo ilgalaikį turtą savo ekonominei veiklai, ir
prireikus vertinti, ar nesukčiaujama.

3.2. 2012 m. balandžio 26 d. sprendimas byloje Europos Komisija prieš Nyderlandų
Karalystę (C‑508/10)
Apžvelgiamas sprendimas buvo priimtas išnagrinėjus Europos Komisijos (toliau
– ir Komisija) ieškinį, kuriuo buvo prašoma Teisingumo Teismo pripažinti, jog reikalaudama, kad trečiųjų šalių piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie prašo suteikti ilgalaikio
gyventojo statusą, sumokėtų per dideles ir neteisingas rinkliavas, Nyderlandų Karalystė
(toliau – ir Nyderlandai) neįvykdė įsipareigojimų pagal 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos
direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai,
statuso (toliau – ir Direktyva 2003/109) ir dėl to taip pat neįvykdė įsipareigojimų pagal
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 258 straipsnį.
Sprendimo aktualumas ir svarba
Tiek pirminiais, tiek įvairiais antriniais Europos Sąjungos teisės aktais yra sureguliuoti tam tikri teisiniai santykiai, susiję su trečiųjų šalių piliečių teisine padėtimi
valstybėse narėse. Direktyva 2003/109, kurios nuostatas valstybės narės yra įpareigotos
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įgyvendinti savo nacionalinėje teisėje, be kita ko, įtvirtina sąlygas, kuriomis valstybė
narė suteikia ilgalaikio gyventojo statusą jos teritorijoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų
šalių piliečiams (šios Direktyvos II skyrius) bei ilgalaikio gyventojo statusą turinčių trečiųjų šalių piliečių apsigyvenimo sąlygas kitoje valstybėje narėje, nei toje, kuri suteikė
tokį statusą (šios Direktyvos III skyrius). Kaip matyti iš šio Europos Sąjungos teisės
akto nuostatų, tiek ilgalaikio gyventojo statuso suteikimas trečiųjų šalių piliečiams, tiek
šį statusą vienoje valstybėje įgijusio asmens teisės apsigyventi kitoje valstybėje narėje
realizavimas yra tiesiogiai susiję su viešojo administravimo procedūros atlikimu ir atitinkamo leidimo, jei prašymas tenkinamas, išdavimu.
Aptariamos direktyvos nuostatomis eksplicitiškai nėra reglamentuotas klausimas
dėl valstybių narių galimybės rinkti rinkliavas (mokesčius) už minėto leidimo išdavimą. Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstama, kad valstybės narės turi veikimo laisvę
rinkti rinkliavas už teisę apsigyventi šalyje patvirtinančių dokumentų išdavimą ir nustatyti jų dydį. Tačiau apžvelgiamame sprendime ši Europos Sąjungos teisminė institucija
iš esmės nurodė, kad paminėta valstybių narių teisė neturi būti naudojama taip, kad
ja būtų pažeidžiamas direktyvos tikslas ar jos veiksmingumas. Galima teigti, kad šiuo
sprendimu Teisingumo Teismas iš esmės pripažino, kad nagrinėdamos prašymą suteikti ilgalaikio gyventojo statusą valstybės narės negali reikalauti tokių didelių rinkliavų,
kad tokius prašymus pateikiantys asmenys, neturintys pakankamų finansinių galimybių,
negalėtų jų sumokėti. Akivaizdu, kad toks reikalavimas būtų netiesioginė priemonė apriboti naudojimąsi direktyvoje įtvirtintomis teisėmis ar jas suteikti tik pasiturintiems
trečiųjų šalių piliečiams, nes direktyvoje nenumatyta jokia finansinė sąlyga, išskyrus
turėti pastovių ir reguliarių išteklių, kurių pakanka patiems išsilaikyti ir išlaikyti savo
šeimos narius, nesikreipiant į atitinkamos valstybės narės socialinės pagalbos sistemą.
Pastebėtina ir tai, kad šiame Teisingumo Teismo sprendime pateiktas aiškinimas
gali būti reikšmingas vertinant šiuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir
šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytų valstybės rinkliavų už aptartų administracinių procedūrų atlikimą bei leidimų išdavimą dydžius.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Apžvelgiamame sprendime buvo nustatyta, kad Komisija, gavusi trečiųjų šalių piliečių skundus dėl Nyderlandų teisės aktuose numatytų rinkliavų, kurių dydis buvo nuo
188 iki 830 eurų, rinkimo už leidimų šiems piliečiams gyventi išdavimo, 2008 m. birželio
27 d. nusiuntė šiai valstybei narei oficialų pranešimą, kuriame pažymėjo, kad iš trečiųjų
šalių piliečių, kurie naudojasi Direktyvoje 2003/109 įtvirtintomis teisėmis, reikalaujamos rinkliavos turi būti teisingos. Šiomis rinkliavomis jokiu būdu negalima atgrasyti
šių piliečių nuo naudojimosi teisėmis pagal šią direktyvą, jeigu jie tenkina minėtoje
direktyvoje įtvirtintas sąlygas. Komisija manė, kad Nyderlandų Karalystės reikalaujamų
rinkliavų dydis buvo neproporcingas. Atitinkamai ši Europos Sąjungos institucija išsiuntė pagrįstą nuomonę, kurioje nurodė per du mėnesius nuo jos gavimo imtis būtinų
priemonių, kad į ją būtų tinkamai atsižvelgta. Nyderlandams iš esmės atsisakius imtis
minėtoje pagrįstoje nuomonėje nurodytų veiksmų, Komisija nusprendė pareikšti ieškinį
Teisingumo Teismui.
Komisija neginčijo nei rinkliavų už Direktyvoje 2003/109 numatytų leidimų gy897
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venti išdavimą rinkimo galimybės, nei, nesant konkrečios direktyvos nuostatos, valstybių narių veikimo laisvės nustatant jų dydį. Vis dėlto ji manė, kad atsižvelgiant į šios
direktyvos 10 konstatuojamąją dalį, šių rinkliavų dydis turi būti pagrįstas ir teisingas,
ir jomis trečiųjų šalių piliečiai, kurie atitinka šioje direktyvoje nurodytas sąlygas, neturi
būti atgrasomi nuo pasinaudojimo jiems direktyvoje įtvirtinta teise gyventi atitinkamoje valstybėje narėje.
Šiuo klausimu Teisingumo teismas pirmiausia pažymėjo, kad, kalbant apie valstybių narių pareigas pagal Direktyvą 2003/109, susijusias su iš trečiųjų šalių piliečių ir
jų šeimos narių reikalaujamomis rinkliavomis už leidimų gyventi išdavimą, pirmiausia
reikia priminti, kad jokioje šios direktyvos nuostatoje nenustatytas šių rinkliavų dydis,
kurio valstybės narės gali reikalauti už tokių dokumentų išdavimą. Valstybės narės gali
už leidimų gyventi pagal Direktyvą 2003/109 išdavimą nustatyti rinkliavas, o nustatydamos šių rinkliavų dydį jos turi didelę diskreciją. Vis dėlto ši diskrecija, pasak Teisingumo
Teismo, nėra neribota. Jos negali taikyti nacionalinės teisės aktų, dėl kurių gali kilti pavojus, kad nebus įgyvendinti tam tikra direktyva siekiami tikslai ir todėl ji neteks savo
veiksmingumo.
Iš Direktyvos 2003/109 4, 6 ir 12 konstatuojamųjų dalių matyti, kad jos pagrindinis tikslas – trečiųjų šalių piliečių, ilgai gyvenančių valstybėje narėje, integracija. Kaip
tai matyti iš minėtos direktyvos 18 konstatuojamosios dalies, ilgalaikių gyventojų ir jų
šeimos narių teise apsigyventi kitoje valstybėje narėje, numatyta tos pačios direktyvos
III skyriuje, taip pat siekiama padėti veiksmingai įgyvendinti vidaus rinką, kaip erdvę,
kurioje visiems asmenims užtikrinamas laisvas judėjimas.
Tiek trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas Direktyvos 2003/109 II skyrius,
tiek asmenims, kurių prašymams apsigyventi taikomas tos pačios direktyvos III skyrius,
šioje direktyvoje, visų pirma – jos 4, 5, 7 ir 14-16 straipsniuose, įtvirtintos aiškios materialinės ir procesinės sąlygos, kurios turi būti įgyvendintos prieš atitinkamoms valstybėms narėms išduodant prašomus leidimus apsigyventi. Prašytojai iš esmės turi įrodyti,
jog jie turi pakankamai išteklių ir sveikatos draudimą, kad netaptų našta atitinkamai
valstybei narei, ir pateikti kompetentingoms institucijoms prašymą kartu su būtinais
įrodymais. Pasak Teisingumo Teismo, atsižvelgiant į Direktyva 2003/109 siekiamą tikslą
ir ja įtvirtinamą sistemą, reikia pažymėti, kad jei trečiųjų šalių piliečiai įgyvendina direktyvoje įtvirtintas sąlygas ir laikosi joje numatytų procedūrų, jie turi teisę gauti ilgalaikio gyventojo statusą ir kitas teises, atsirandančias suteikus šį statusą.
Taigi, kaip pripažino ši Europos Sąjungos teisminė institucija, nors Nyderlandų
Karalystė gali teisėtai taikyti rinkliavas už leidimų gyventi išdavimą pagal Direktyvą
2003/109, nustatydama šių rinkliavų dydį ji neturėtų nei siekti, nei lemti kliūties įgyti
ilgalaikio gyventojo statusą, numatytą šioje direktyvoje, antraip būtų pažeistas šia direktyva siekiamas tikslas ir jos prasmė. Rinkliavomis, kurios daro reikšmingą finansinę
įtaką trečiųjų šalių piliečiams, atitinkantiems Direktyvoje 2003/109 numatytas sąlygas
šiems leidimams apsigyventi gauti, iš šių piliečių galėtų būti atimta galimybė pasinaudoti teisėmis, numatytomis šioje direktyvoje, o tai prieštarautų jos 10 konstatuojamajai
daliai. Atitinkamai procedūros taisyklės, kuriomis reguliuojamas prašymų suteikti ilgalaikio gyventojo statusą nagrinėjimas, neturi būti priemonė kliudyti pasinaudoti teise
apsigyventi. Tie patys teiginiai taikytini kalbant apie pagal šios direktyvos 14‑16 straipsnius trečiųjų šalių piliečių ir jų šeimos narių pateiktus prašymus dėl leidimo apsigyventi
kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri suteikė ilgalaikio gyventojo statusą.
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Taigi, valstybė narė negali reikalauti tokių aptariamų rinkliavų, kurios būtų pernelyg didelės, atsižvelgiant į jų reikšmingą finansinę įtaką šiems piliečiams.
Iš tiesų, kaip pastebėjo Teisingumo Teismas, remiantis proporcingumo principu,
kuris yra vienas iš Sąjungos teisės bendrųjų principų, priemonės, numatytos nacionalinės teisės aktais, kuriais į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 2003/109, turi būti tinkamos šiais teisės aktais siekiamų tikslų įgyvendinimui užtikrinti ir neviršyti to, kas būtina
jiems pasiekti.
Žinoma, negalima atmesti, kad su Direktyva 2003/109 susijęs trečiųjų šalių piliečiams taikomas rinkliavų dydis gali skirtis, atsižvelgiant į prašomo leidimo apsigyventi
rūšį ir į patikrinimus, kuriuos valstybės narės dėl to turi atlikti. Pačios šios direktyvos
16 straipsnyje skiriamas leidimo apsigyventi trečiosios šalies piliečio šeimos nariams
išdavimas, nelygu, ar šeima buvo sudaryta valstybėje narėje, kuri suteikė šiam piliečiui
ilgalaikio gyventojo statusą, ar ne.
Vis dėlto Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nagrinėtu atveju Nyderlandų Karalystės reikalaujamų rinkliavų dydžiai svyravo taip, kad minimalus dydis maždaug 7 kartus
viršijo rinkliavą, mokėtiną už asmens kortelės išdavimą. Nors Nyderlandų piliečių ir
trečiųjų šalių piliečių bei jų šeimos narių, kuriems taikoma Direktyva 2003/109, padėtis
nėra tokia pati, toks skirtumas, pasak Teisingumo Teismo, rodė, kad taikant Komisijos
ginčytus nacionalinės teisės aktus reikalaujamos rinkliavos yra neproporcingos.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Trečiųjų šalių piliečiams, prašantiems suteikti ilgalaikio gyventojo statusą Nyderlanduose, ir trečiųjų šalių piliečiams, kurie įgijo ilgalaikio gyventojo statusą kitoje valstybėje narėje nei Nyderlandų Karalystė ir prašo leisti pasinaudoti teise apsigyventi šioje
valstybėje narėje, ir jų šeimos nariams, prašantiems leisti juos lydėti ar pas juos atvykti,
taikydama per dideles ir neproporcingas rinkliavas, dėl kurių gali atsirasti kliūtis pasinaudoti 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvoje 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių
piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso įtvirtintomis teisėmis, Nyderlandų Karalystė pažeidė įsipareigojimus pagal šią direktyvą.

3.3. 2012 m. gegužės 22 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje I.
prieš Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid (C‑348/09)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2004 m. balandžio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/
EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, (toliau – ir Direktyva 2004/38) 28 straipsnio 3 dalies a punkto išaiškinimu. Šis prašymas
buvo pateiktas nagrinėjant bylą tarp Italijos piliečio I. ir Remšeido miesto merės dėl šios
sprendimo pripažinti, kad I. prarado teisę atvykti ir apsigyventi Vokietijos teritorijoje, ir
įpareigojimo išvykti iš jos, nurodant, jog neišvykus jis bus išsiųstas į Italiją.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
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Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies a punktas iš esmės įtvirtina, kad sprendimas išsiųsti iš šalies Sąjungos piliečius, jei jie gyveno priimančiosios valstybės narės teritorijoje pastaruosius dešimt metų, gali būti priimtas tik esant privalomoms visuomenės
saugumo priežastims. Teisingumo Teismo praktika, aiškinant šios nuostatos turinį, nėra
gausi. Pavyzdžiui, 2010 m. lapkričio 23 didžiosios kolegijos prejudiciniame sprendime
byloje Tsakouridis (C‑145/09) ši Europos Sąjungos teisminė institucija yra pripažinusi,
kad minėtą Direktyvos nuostatą reikia aiškinti taip, jog privalomų visuomenės saugumo
priežasčių sąvoka, kuri gali pateisinti pastaruosius dešimt metų priimančiojoje valstybėje narėje gyvenusio Sąjungos piliečio išsiuntimo iš šalies priemonę, gali apimti kovą su
nusikalstamumu, susijusiu su narkotinių medžiagų platinimu veikiant kaip organizuota
grupė. Tačiau šiame sprendime nebuvo aiškiai pasisakyta dėl to, ar kova su kitų rūšių
nusikaltimais, nei su narkotinių medžiagų platinimu veikiant kaip organizuota grupė,
gali būti „privalomoji visuomenės saugumo priežastis“, kaip ji suprantama pagal minėto
28 straipsnio 3 dalį.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas toliau plėtojo šią
praktiką, šiuo atveju spręsdamas minėtos nuostatos taikymą situacijoje, kai Europos
Sąjungos pilietis padaro ypač sunkų nusikaltimą – ilgą laiką trukusį nepilnamečio asmens seksualinį išnaudojimą, seksualinį prievartavimą ir žaginimą – veikdamas vienas.
Pastebėtina, jog nors ir šiame sprendime iš esmės nebuvo pateikti apibendrinti kriterijai,
pagal kuriuos galima būtų konstatuoti „privalomų visuomenės saugumo priežasčių“, galinčių pateisinti išsiuntimo iš šalies priemonę pagal minėto 28 straipsnio 3 dalį, buvimą,
šiame teismo akte pateikiamos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės iš dalies atskleidžia
tam tikrus pagrindinius principus dėl aptariamos Direktyvos nuostatos taikymo.
Pastebėtina, jog aptariama Direktyvos 28 straipsnio 3 dalies a punkto nuostata
į Lietuvos nacionalinę teisės sistemą buvo perkelta, be kita ko, Lietuvos Respublikos
įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 106 straipsnio 1 dalimi (2009 m. liepos 22
d. įstatymo Nr. XI-392 redakcija), todėl tiek minėtame Tsakouridis byloje priimtame,
tiek apžvelgiamame prejudiciniame sprendime pateiktas teisės aiškinimas yra aktualus
sprendžiant klausimą dėl minėtoje nacionalinės teisės akto nuostatoje nustatytos „grėsmės valstybės saugumui“ sąlygos tenkinimo.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad I. 1965 m. gimė Italijoje ir nuo 1987 m. gyvena
Vokietijoje. Pirmasis leidimas gyventi jam suteiktas 1987 m. ir vėliau buvo kelis kartus
pratęstas. Jis nevedęs ir neturi vaikų, nebaigė mokyklos ir neįgijo profesinio išsilavinimo, o Vokietijoje dirbo tik laikinai. I. turi penkis brolius ir seseris, kurių vieni gyvena
Vokietijoje, kiti – Italijoje. Po I. suėmimo 2006 m. jo motina dalį laiko gyveno Vokietijoje, dalį – Italijoje.
2006 m. gegužės 16 d. sprendimu, įsiteisėjusiu 2006 m. spalio 28 d., Vokietijos teismas I. skyrė septynerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę už 1990–2001
metais trukusį nepilnamečio asmens seksualinį išnaudojimą, seksualinį prievartavimą
ir išžaginimą.
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2008 m. gegužės 6 d. sprendimu Ramšeido miesto merė (atsakovė pagrindinėje
byloje) pripažino, kad I. prarado teisę atvykti į Vokietijos teritoriją bei joje gyventi ir
nurodė nedelsiant vykdyti šį sprendimą, taip pat įpareigojo I. išvykti iš valstybės teritorijos, o to nepadarius – išsiųsti jį į Italiją. Atsakovė pagrindinėje byloje pažymėjo, kad
I. kriminalinis aktyvumas buvo labai didelis ir jis savo aukai dėl daugelį metų trukusio
išnaudojimo sukėlė „nesibaigiančių kančių“, teigė, kad negalima atmesti galimybės, jog
panašiomis aplinkybėmis jis atliks to paties ar panašaus pobūdžio veikas, kaip ir atliktas
iki sulaikymo, atsižvelgiant į ilgą laiką vykdytą nusikaltimą ir tai, kad jis dėl to nesigailėjo. Vis dėlto, priimant minėtą sprendimą, be kita ko, buvo atsižvelgta į I. interesus bei tai,
jog jis nebuvo ypač ekonomiškai ar socialiai integravęsis į Vokietijos visuomenę.
Šį sprendimą I. apskundė, o ginčui pasiekus apeliacinės instancijos teismą, šis nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar galima išsiųsti iš priimančiosios valstybės narės Sąjungos piliečius, kurie, nebūdami organizuotos grupės ar kitokios nusikalstamos
struktūros nariai, pažeisdami teisėtai saugomus asmeninius interesus, pavyzdžiui, seksualinę laisvę, gyvybę, laisvę ar asmens neliečiamybę, padarė ypač sunkius nusikaltimus,
ir yra didelė tikimybė, kad jie vėl darys panašius nusikaltimus.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, jog iš Direktyvos 2004/38
28 straipsnio 3 dalies teksto ir struktūros matyti, kad nustatydamas, jog bet kokia išsiuntimo priemonė šioje nuostatoje numatytais atvejais priklauso nuo „privalomųjų“
visuomenės saugumo „priežasčių“, kurių sąvoka apibrėžiama daug griežčiau nei „rimtų priežasčių“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal aptariamo straipsnio 2 dalį, Sąjungos
teisės aktų leidėjas akivaizdžiai siekė apriboti minėta 3 dalimi grindžiamas priemones
„išskirtinėmis aplinkybėmis“, kaip numatyta šios direktyvos 24 konstatuojamojoje dalyje. „Privalomųjų visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoka suponuoja ne tik grėsmės
visuomenės saugumui buvimą, bet ir tai, kad šios grėsmės laipsnis ypač didelis, o tai
išreiškiama fraze „privalomos priežastys“.
Teisingumo Teismas taip pat priminė, kad pagal Europos Sąjungos teisę valstybėms
narėms nėra nustatyta viena vertybių sistema, kiek tai susiję su veiksmų, kurie gali būti
laikomi prieštaraujančiais viešajai tvarkai, vertinimu. Be to, pagal Direktyvos 2004/38 28
straipsnio 3 dalį privalomas visuomenės saugumo priežastis apibrėžia valstybės narės.
Tačiau, nors valstybės narės iš esmės gali laisvai apibrėžti viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo reikalavimus, visų pirma – kaip pagrindinio laisvo asmenų judėjimo principo išimties pateisinimą, vis dėlto visoje Sąjungoje šie reikalavimai turi būti suprantami
siaurai, taip, kad kiekviena valstybė narė be Europos Sąjungos institucijų kontrolės negalėtų vienašališkai nustatyti jų aprėpties.
Toliau vertindamas, ar „privalomųjų visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoka gali
apimti tokius nusikaltimus, kaip antai padaryti I., Teisingumo Teismas nurodė būtinybę
atsižvelgti į tai, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 83
straipsnio 1 dalį seksualinis vaikų išnaudojimas yra viena iš ypač sunkių tarpvalstybinio
pobūdžio nusikaltimų sričių, dėl kurių numatyta, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas turi
imtis veiksmų šiuo klausimu.
2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES dėl
kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR, (toliau – ir Direktyva 2011/93) pirmoje konstatuojamojoje dalyje pažymima, kad seksualinė prievarta
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prieš vaikus ir jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs pagrindinių teisių pažeidimai,
pirmiausia – vaikų teisių į apsaugą ir globą, būtinų jų gerovei, kaip numatyta 1989 m.
lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pažeidimai.
Sunkus šių nusikaltimų pobūdis taip pat matyti iš Direktyvos 2011/93 3 straipsnio,
kurio 4 dalyje numatyta, kad už seksualinius veiksmus su vaiku, nesulaukusiu amžiaus,
kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip
penkerių metų laisvės atėmimo bausme, o to paties straipsnio 5 dalies i punkte numatyta,
kad už tokius veiksmus, kai piktnaudžiaujama pripažintu pasitikėjimu, autoritetu arba
įtaka vaikui, baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo
bausme. Tos pačios 5 dalies iii punkte numatyta, kad už tokią veiką, kai ji buvo padaryta panaudojant prievartą, jėgą arba grasinant, baudžiama maksimalia ne trumpesne nei
dešimties metų laisvės atėmimo bausme. Pagal šios direktyvos 9 straipsnio b ir g punktus
sunkinančiomis aplinkybėmis turi būti laikomos aplinkybės, kad nusikalstama veika buvo
padaryta vaiko šeimos nario, kartu su vaiku gyvenančio asmens arba asmens, kuris turi
pripažintą pasitikėjimą ar autoritetą, ir aplinkybė, kad nusikalstama veika buvo padaryta
panaudojant didelį smurtą arba nukentėjusiajam padaryta ypač didelė žala.
Pasak Teisingumo Teismo, iš šių nuostatų matyti, kad valstybėms narėms leidžiama
laikyti, jog tokie baudžiamieji pažeidimai, kaip numatytieji SESV 83 straipsnio 1 dalies
antroje pastraipoje, yra pasikėsinimai ypač sunkiai pažeisti pagrindinius visuomenės
interesus, galintys kelti tiesioginį pavojų gyventojų rimčiai bei fiziniam saugumui, todėl
„privalomųjų visuomenės saugumo priežasčių“, kurios gali pateisinti išsiuntimo iš šalies
priemonę pagal Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalį, sąvoka gali juos apimti, jeigu
šie pažeidimai buvo padaryti būdu, atitinkančiu ypač sunkių nusikaltimų požymius, o
tai nagrinėdamas konkrečią bylą turi patikrinti nacionalinis teismas.
Tačiau, kaip pastebėjo Teisingumo Teismas, net jeigu apžvelgiamoje byloje prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgęs į savo valstybės narės viešosios tvarkos vertybes, nustatys, kad pažeidimai, kaip antai padaryti I., kelia tiesioginę
grėsmę gyventojų rimčiai ir fiziniam saugumui, tai nebūtinai reikš, jog toks asmuo turės
būti išsiųstas.
Iš tikrųjų, pagal Direktyvos 2004/38 27 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą išsiuntimo priemonė priklauso nuo to, ar atitinkamo asmens elgesys kelia tikrą ir pakankamai
rimtą pavojų, pažeidžiantį vieną iš pagrindinių visuomenės ar priimančiosios valstybės
narės interesų, o šis teiginys iš esmės reiškia, kad yra tikimybė, jog atitinkamas asmuo
taip elgsis ateityje. Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad jeigu išsiuntimo iš teritorijos priemonė priimta kaip papildoma bausmė arba priemonė greta laisvės atėmimo
bausmės, tačiau vykdoma daugiau nei po dvejų metų nuo sprendimo dėl jos priėmimo,
Direktyvos 2004/38 33 straipsnio 2 dalimi valstybėms narėms nurodoma patikrinti, ar
atitinkamas asmuo tuo metu kelia rimtą pavojų viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, ir įvertinti, ar yra esminių aplinkybių pasikeitimų nuo išsiuntimo iš šalies nurodymo priėmimo. Galiausiai ši Europos Sąjungos teisminė institucija nurodė, kad, kaip
matyti iš pačios Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 1 dalies formuluotės, prieš priimdama
sprendimą dėl išsiuntimo iš šalies dėl viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių, priimančioji valstybė narė turi atsižvelgti į tai, kiek ilgai atitinkamas asmuo gyveno
jos teritorijoje, į jo amžių, sveikatos būklę, šeiminę ir ekonominę padėtį, socialinę ir
kultūrinę integraciją šioje valstybėje ir jo sąsajas su kilmės šalimi.
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB
dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių
teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB,
90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 28 straipsnio 3 dalies a punktas aiškintinas taip,
kad valstybėms narėms leidžiama laikyti, jog baudžiamieji pažeidimai, kaip numatytieji
SESV 83 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, yra pasikėsinimai ypač sunkiai pažeisti
pagrindinius visuomenės interesus, galintys kelti tiesioginį pavojų gyventojų rimčiai ir
fiziniam saugumui, todėl „privalomųjų visuomenės saugumo priežasčių“, kurios gali pateisinti išsiuntimo iš šalies priemonę pagal minėto 28 straipsnio 3 dalį, sąvoka gali juos
apimti, jeigu šie pažeidimai buvo padaryti būdu, atitinkančiu ypač sunkių nusikaltimų
požymius, o tai nagrinėdamas konkrečią bylą turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikęs teismas.
Išsiuntimo priemonė taikoma atsižvelgiant į tai, ar atitinkamo asmens elgesys kelia tikrą ir pakankamai rimtą pavojų, pažeidžiantį vieną iš pagrindinių visuomenės ar
priimančiosios valstybės narės interesų, o šis teiginys iš esmės reiškia, kad yra tikimybė,
jog atitinkamas asmuo taip elgsis ateityje. Prieš priimdama sprendimą dėl išsiuntimo iš
šalies, priimančioji valstybė narė turi atsižvelgti į tai, kiek ilgai atitinkamas asmuo gyveno jos teritorijoje, į jo amžių, sveikatos būklę, šeiminę ir ekonominę padėtį, socialinę ir
kultūrinę integraciją šioje valstybėje narėje ir sąsajas su kilmės šalimi.

3.4. 2012 m. birželio 5 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas Łukasz Marcin
Bonda baudžiamojoje byloje (C‑489/10)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr.
1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos
schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles, 138 straipsnio
1 dalies išaiškinimu. Šis prašymas buvo pateiktas baudžiamąja tvarka persekiojant Ł. M.
Bonda dėl sukčiavimo deklaruojant žemės plotus, už kuriuos gali būti mokama bendra
išmoka už plotą.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas toliau plėtojo savo
praktiką, susijusią su sankcijų už pažeidimus Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui
srityje pobūdžio.
Primintina, kad dar 1992 m. spalio 27 d. sprendime byloje Vokietija prieš Komisiją
(C‑240/90), kurioje buvo pateiktas ieškinys dėl paramą žemės ūkio sektoriuje reglamentuojančios nuostatos, pagal kurią iš pareiškėjo už pažeidimus vieneriems metams
buvo visiškai atimama teisė į išmokas, panaikinimo, Teisingumo Teismas nusprendė,
kad laikinas ūkio subjekto pašalinimas iš paramos skyrimo schemos nėra baudžiamoji
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sankcija. Klausimą, ar žemės ūkio teisės sankcija yra baudžiamojo pobūdžio, ši Europos
Sąjungos teisminė institucija dar kartą nagrinėjo 2002 m. liepos 11 d. sprendime byloje
Käserei Champignon Hofmeister (C‑210/00). Šios bylos dalykas buvo nuostata, kurioje
numatyta piniginė bauda už neteisingai pateiktus duomenis prašyme skirti eksporto
grąžinamąsias išmokas. Kilo klausimas, ar šią sankciją reikėtų vertinti atsižvelgiant į
nulla poena sine culpa principą, į kurį Teisingumo Teismas atsakė neigiamai, argumentuodamas, kad ginčijama sankcija buvo sudėtinė eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo
schemos dalis ir nėra baudžiamojo pobūdžio.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas pateikė savo vertinimą dėl procedūrų, taikomų remiantis Reglamento Nr. 1973/2004 138 straipsnio 1
dalimi, priskyrimo prie baudžiamųjų ar turinčių baudžiamosios teisės bruožų, kaip tai
suprantama pagal ne bis in idem principą. Paminėtina, kad šios reglamento, t. y. tiesiogiai
taikomo teisės akto, nuostatos nustato sankcijas, kai atlikus administracinį patikrinimą
arba patikrinimą vietoje, nustatomas skirtumas tarp deklaruojamo ir tikrojo žemės naudmenų, už kuriuose siekiama gauti paramą, ploto.
Akivaizdu, jog šiame prejudiciniame sprendime pateiktas vertinimas yra naudingas ir administraciniams teismams, sprendžiantiems klausimus dėl minėtų Reglamento
1973/2004 nuostatų taikymo konkrečioje byloje.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad 2005 m. gegužės 16 d., Ł. M. Bonda pateikė Žemės ūkio restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūros pavieto skyriui (toliau – ir
Pavieto skyrius) paraišką bendrajai išmokai už plotą už 2005 m. gauti. Šioje paraiškoje jis deklaravo neteisingus duomenis apie žemės ūkio tikslams naudojamos žemės
plotą ir jame auginamas kultūras, padidinęs žemės ūkio tikslams naudojamą plotą ir
nurodęs deklaracijoje 212,78 ha vietoje 113,49 ha. Dėl to 2006 m. birželio 25 d. Pavieto
skyriaus viršininkas, remdamasis Reglamento Nr. 1973/2004 138 straipsnio 1 dalimi,
priėmė sprendimą, kuriuo, pirma, atsisakė skirti Ł. M. Bonda bendrąją išmoką už plotą
už 2005 m. ir, antra, skyrė jam sankciją, kurią sudarė teisės į bendrąsias išmokas už plotą,
atitinkantį skirtumą tarp tikrojo ir deklaruoto ploto, praradimas trejus metus po metų,
kai buvo pateikta neteisinga paraiška.
2009 m. liepos 14 d. nuosprendžiu Ł. M. Bonda buvo nuteistas už sukčiavimą siekiant gauti subsidijų, nes ketindamas jas gauti, buvo pateikęs neteisingus duomenis dėl
aplinkybių, turinčių lemiamos reikšmės gaunant bendrąją išmoką už plotą. Šiai baudžiamajai bylai pasiekus aukščiausiosios instancijos teismą, šis nutarė sustabdyti bylos
nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą
dėl klausimo, ar Reglamento Nr. 1973/2004 138 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama
taip, kad šios nuostatos pirmoje ir antroje pastraipose numatytos priemonės, kurias sudaro paramos ūkininkui neskyrimas tais metais, kai jis pateikė neteisingą remtinų plotų
deklaraciją, ir paramos, kurią jis galėtų gauti kitais trejais metais, sumažinimas suma,
atitinkančia skirtumą tarp deklaruotų ir nustatytų plotų, yra baudžiamojo pobūdžio
sankcijos.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad bendrosios žemės ūkio
politikos teisės aktuose nustatytos sankcijos, kaip antai laikinas ūkio subjektų pašalinimas iš paramos skyrimo schemos, nėra baudžiamojo pobūdžio.
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Toks pašalinimas skirtas kovai su gausiais pažeidimais, kurie daromi paramos žemės ūkiui srityje ir kurie, labai apsunkindami Sąjungos biudžetą, gali neigiamai paveikti
priemones, kurių institucijos imasi šioje srityje, siekdamos stabilizuoti rinkas, paremti
ūkininkų gyvenimo lygį ir užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas. Galiausiai Teisingumo Teismas nurodė, kad laikantis Sąjungos paramos schemos
sąlygų, pagal kurias parama gali būti suteikta tik tuo atveju, jeigu jos gavėjas yra tikrai sąžiningas ir patikimas, sankcija, skiriama nesilaikant šių reikalavimų, yra specifinė
administracinė priemonė, kuri yra sudėtinė paramos schemos dalis ir skirta užtikrinti
tinkamą viešųjų Sąjungos lėšų administravimą.
Minėtomis aplinkybėmis ši Europos Sąjungos teisminė institucija konstatavo, kad
niekas nepateisina kitokio atsakymo, kiek tai susiję su Reglamento Nr. 1973/2004 138
straipsnio 1 dalies antroje ir trečioje pastraipoje numatytomis priemonėmis.
Toliau Teisingumo Teismas nurodė, kad neginčijama, jog Reglamento Nr. 1973/2004
138 straipsnio 1 dalies antroje ir trečioje pastraipoje numatytos priemonės gali būti
taikomos tik tiems ūkio subjektams, kurie kreipėsi dėl dalyvavimo šiuo reglamentu sukurtoje paramos schemoje, jeigu paaiškėja, jog tokių subjektų savo paraiškai pagrįsti
suteikta informacija yra klaidinga. Be to, šios priemonės taip pat sudaro specifinę administracinę priemonę, kuri yra sudėtinė specialios paramos schemos dalis ir skirta užtikrinti tinkamą viešųjų Sąjungos lėšų administravimą.
Šiuo požiūriu Teismas pridūrė, kad iš Reglamento Nr. 2988/95, kur įtvirtintas bendrasis teisinis pagrindas visose srityse, kurias apima Bendrijos politikos kryptys, 1
straipsnio pirmiausia išplaukia, kad bet kuris Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas,
susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmu ar neveikimu, dėl kurio Sąjungos bendrajam biudžetui ar jos valdomiems biudžetams padaroma žala, kvalifikuojamas kaip
„pažeidimas“ ir dėl to taikomos „administracinės priemonės bei nuobaudos“. Be to, pagal
Reglamento Nr. 2988/95 5 straipsnio 1 dalies c ir d punktus visiškas ar dalinis Bendrijos
taisyklėmis suteiktos naudos panaikinimas, net jeigu ekonominės veiklos vykdytojas neteisėtai pasinaudojo tik dalimi šios naudos, ir naudos nesuteikimas ar panaikinimas tam
tikram laikotarpiui po pažeidimo yra administracinės sankcijos. Šie du atvejai numatyti
Reglamento Nr. 1973/2004 138 straipsnio 1 dalyje. Galiausiai Teisingumo Teismas nurodė, kad nors Reglamento Nr. 2988/95 6 straipsnio 1–4 dalyse įtvirtintos taisyklės dėl
atsižvelgimo į baudžiamąją procedūrą per Sąjungos teise grindžiamą administracinę
procedūrą, iš šio reglamento devintos konstatuojamosios dalies ir 6 straipsnio 5 dalies
išplaukia, kad administracinės sankcijos, nustatytos siekiant bendros žemės ūkio politikos tikslų, yra neatskiriama paramos schemų dalis, kad jas taikant siekiama savų tikslų
ir kad jos gali būti taikomos neatsižvelgiant į bet kokias baudžiamąsias sankcijas, jeigu
ir kiek jos nėra lygiavertės tokioms sankcijoms.
Dėl Reglamento Nr. 1973/2004 138 straipsnio 1 dalies antroje ir trečioje pastraipose
numatytų priemonių administracinio pobūdžio, pasak Teisingumo Teismo, nekyla abejonių ir išnagrinėjus Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką dėl „baudžiamojo proceso“ sąvokos, kaip ji suprantama pagal Protokolo Nr. 7 4 straipsnio 1 dalį (prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas darė nuorodą į šią nuostatą).
Remiantis tokia praktika, šiuo klausimu reikšmingi trys kriterijai. Pirmasis – tai
teisinis pažeidimo kvalifikavimas vidaus teisėje, antrasis – pats pažeidimo pobūdis, ir
trečiasis – suinteresuotam asmeniui gresiančios sankcijos pobūdis ir griežtumo laipsnis
(be kita ko, žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1976 m. birželio 8 d. sprendimą Engel
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ir kiti prieš Nyderlandus, Series A Nr. 22, 80–82 par. ir 2009 m. vasario 10 d. sprendimą
Zolotoukhine prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 14939/03, 52 ir 53 par.).
Kalbėdamas apie pirmąjį iš paminėtų kriterijų, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad
Reglamento Nr. 1973/2004 138 straipsnio 1 dalyje numatytos priemonės nėra laikomos
baudžiamojo pobūdžio Sąjungos teisėje, kuri nagrinėtu atveju turėjo būti prilyginta „vidaus teisei“, kaip tai suprantama pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką.
Kiek tai susiję su antruoju kriterijumi, jis suponuoja patikrinimą, ar ūkio subjektui
skirta sankcija, be kita ko, siekiama represinių tikslų. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas
nurodė, kad Reglamento Nr. 1973/2004 138 straipsnio 1 dalies antroje ir trečioje pastraipose numatytos priemonės skirtos taikyti tik tiems ekonominės veiklos vykdytojams,
kurie naudojasi šiuo reglamentu sukurta paramos schema, ir kad šių priemonių paskirtis nėra represinė – jomis iš esmės siekiama apsaugoti Sąjungos lėšų administravimą
laikinai pašalinant paramos gavėją, kuris savo paraiškoje dėl paramos skyrimo pateikė
neteisingus duomenis. Represinį šių priemonių pobūdį paneigia tai, kad paramos, kuri
gali būti skirta ūkininkui už metus, einančius po metų, kai buvo konstatuotas pažeidimas, suma sumažinama tik tada, jei paramos gavėjas pateikia paraiškas per šiuos metus.
Taigi, jei ūkininkas kitais metais paraiškos nepateikia, pagal Reglamento Nr. 1973/2004
138 straipsnio 1 dalį jam taikytina sankcija tampa neveiksminga. Tas pats pasakytina ir
tuomet, jeigu ūkininkas nebeatitinka paramos skyrimo sąlygų. Galiausiai sankcija taip
pat tampa iš dalies neveiksminga, jei paramos, į kurią ūkininkas gali pretenduoti kitais
metais, suma yra mažesnė, nei taikant nesąžiningai gautos paramos sumažinimo priemonę iš jos atskaitytina suma. Taigi, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, nėra pagrindo
pripažinti, jog Reglamento Nr. 1973/2004 138 straipsnio 1 dalyje numatytos priemonės
yra baudžiamojo pobūdžio.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti
taikymo taisykles, 138 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad šios nuostatos antroje ir trečioje pastraipose numatytos priemonės, kurias sudaro paramos ūkininkui neskyrimas
tais metais, kai jis pateikė neteisingą remtinų plotų deklaraciją, ir paramos, kurią jis galėtų gauti kitais trejais metais, sumažinimas suma, atitinkančia skirtumą tarp deklaruotų
ir nustatytų plotų, nėra baudžiamojo pobūdžio sankcijos.

3.5. 2012 m. birželio 21 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose Mahagében kft prieš
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága ir Péter Dávid prieš
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C‑80/11 ir C‑142/11)
Prašymai priimti prejudicinius sprendimus buvo susiję su 2006 m. lapkričio 28 d.
Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir Direktyva 2006/112) nuostatų išaiškinimu. Šie prašymai buvo pateikti nagrinėjant du ginčus, kilusius tarp (Vengrijos) mokesčių administratoriaus ir Mahagében
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kft (toliau – Mahagében) bei P. Dávid dėl viešojo administravimo subjekto atsisakymo
suteikti teisę į pirkimo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM), sumokėto už įtartinais laikomus sandorius, atskaitą.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką apmokestinamųjų asmenų teisė
atskaityti iš jų mokėtino PVM sumokėtą prekių ir paslaugų pirkimo PVM yra pagrindinis Sąjungos teisės nustatytos bendros PVM sistemos principas. Tačiau taip pat primintina, kad kova su galimu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir piktnaudžiavimu yra tiek
Europos Sąjungos, tiek nacionalinių teisės aktų pripažintas ir siekiamas tikslas. Todėl
nustačius apmokestinamojo asmens sukčiavimą ir (ar) piktnaudžiavimą, jo teisė į PVM
atskaitą turi būti paneigta. Pažymėtina ir tai, kad atvejais, kai nėra prielaidų konstatuoti
minėto sukčiavimo ar piktnaudžiavimo fakto buvimą, taip pat, kai yra tenkinamos materialiosios ir formaliosios sąlygos teisei į PVM atskaitą realizuoti, pripažįstama, jog ši
apmokestinamojo asmens teisė gali būti paneigta nustačius, kad apmokestinamasis asmuo, kuriam patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, dėl kurių norima pasinaudoti teise
į atskaitą, žinojo ar galėjo žinoti, kad šis sandoris susijęs su tiekėjo ar kito ūkio subjekto
ankstesniame etape atliktu sukčiavimu.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime toliau buvo plėtojama paminėta Teisingumo Teismo praktika, šį kartą aiškiai nustatant, kad įrodinėjimo, jog apmokestinamasis
asmuo žinojo (galėjo žinoti), kad dalyvauja į sukčiavimą įtrauktame sandoryje, našta
tenka mokesčių administratoriui. Šiame sprendime taip pat buvo iš dalies aptarti teise
į PVM atskaita siekiančio pasinaudoti apmokestinamojo asmens rūpestingumo santykiuose su savo kontrahentais reikalavimai.
Šis sprendimas ir jame pateiktas Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimas, kuris, be
kita ko, privalomas ir aiškinant šiuos teisės aktus įgyvendinančias nacionalines normas,
yra aktualus ne tik mokesčių administratoriui bei mokestinius ginčus nagrinėjančioms
institucijoms, bet ir apmokestinamiesiems asmenims (PVM mokėtojams), kiek tai susiję
su jų pareigos įsitikinti, ar įsigydamas prekes ar (ir) paslaugas jis nedalyvauja į sukčiavimą įtrauktame sandoryje, apimties.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Apžvelgiamas sprendimas buvo priimtas sujungus du nacionalinių teismų prašymus priimti prejudicinius sprendimus skirtingose pagrindinėse bylose.
Vienoje iš šių bylų buvo sprendžiamas ginčas tarp P. Dávid ir mokesčių administratoriaus dėl pastarojo atsisakymo suteikti šiam apmokestinamajam asmeniui teisę į
jo sumokėto pirkimo PVM atskaitą. Šis ginčas iš esmės buvo susijęs su dviem atskirais
apmokestinamaisiais sandoriais.
Pirmu sandoriu – rangos sutartimi – P. Dávid įsipareigojo atlikti įvairius statybos
darbus. 2006 m. gegužės mėn. įvykdžius šią sutartį, užsakovo atstovas išdavė darbų priėmimo–perdavimo aktą, kuriame nurodytos 1992 darbo valandos, apskaičiuotos remiantis darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kuriuose nurodyta, be kita ko, darbų
laikas ir vieta, darbuotojų pavardės, gimimo datos ir parašai bei P. Dávid pavardė ir antspaudas. Atliekant šio sandorio mokestinį patikrinimą P. Dávid nurodė, kad jis nesamdė
907

III. Informacinė dalis

darbuotojų ir kad darbą įvykdė pasitelkęs subrangovą Z. Máté. Jis negalėjo patvirtinti
šio subrangovo įdarbintų darbuotojų tapatybės. P. Dávid ir Z. Máté sudarytoje sutartyje
numatyta kaina sumokėta remiantis darbų priėmimo–perdavimo aktu.
Atlikus mokestinius patikrinimus paaiškėjo, kad Z. Máté nebuvo įdarbinęs darbuotojų ir neturėjo darbams, už kuriuos išrašytos sąskaitos faktūros, atlikti reikalingų materialinių išteklių, be to, tik perrašė kito subrangovo išrašytas sąskaitas faktūras. Pastarasis
buvo Z. Máté uošvis, kuris nagrinėjamu laikotarpiu nebuvo pasamdęs darbuotojų, apie
kuriuos būtų pranešta, ir už nagrinėjamus mokestinius metus nebuvo pateikęs mokesčių deklaracijos. Atsižvelgdamas į visas šias aplinkybes, mokesčių administratorius pripažino, kad paskutiniojo subrangovo išrašytos sąskaitos faktūros negalėjo pakankamai
teisiškai patvirtinti jose nurodyto ekonominio sandorio tikrumo, ir kad Z. Máté nevykdė faktinės subrangovo veiklos. Nors atlikus patikrinimus nepaneigta, nei kad darbai
faktiškai atlikti, nei kad juos atliko darbuotojai, nurodyti darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, buvo neįmanoma pakankamai teisiškai nustatyti, kuris rangovas atliko darbus ir
kuris buvo įdarbinęs šiuos darbuotojus. Šiomis aplinkybėmis mokesčių administratorius
sprendė, kad P. Dávid gautos sąskaitos faktūros neatspindi realaus ekonominio sandorio
ir yra fiktyvios, o P. Dávid nebuvo pakankamai apdairus.
Antruoju sandoriu P. Dávid įsipareigojo vienai bendrovei 2006 m. atlikti tam tikrus darbus, kuriuos atliko pasitelkdamas kitą subrangovą. Tačiau atliekant mokestinį
patikrinimą pastarasis jau buvo likviduojamas, nebuvo įmanoma susisiekti su jo buvusiu atstovu ir jis likvidatoriui neperdavė jokio dokumento. Mokesčių administratoriaus
nuomone, nebuvo jokių įrodymų, kad šio subrangovo išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina ir šalys atitinka tikrovę. Be to, P. Dávid nesiėmė įstatymu reikalaujamų būtinų apdairumo priemonių, nes nepatikrino, ar šis subrangovas turi reikalingų išteklių
atlikti aptariamus darbus.
Šiomis aplinkybėmis mokesčių administratorius atsisakė suteikti teisę į atskaitą, susijusią su šiais dviem sandoriais, pripažino P. Dávid PVM skolą, skyrė baudą ir nurodė
sumokėti delspinigius. Atitinkamai P. David šį sprendimą apskundė, be kita ko, nurodydamas, kad ėmėsi būtinų apdairumo priemonių – jis įsitikino, ar ekonominis sandoris
faktiškai įvykdytas ir patikrino, ar sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo turi apmokestinamojo
asmens statusą.
Gavęs šį skundą nacionalinis teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir
kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl klausimo, ar
Direktyvos 2006/112 167 straipsnį, 168 straipsnio a punktą, 178 straipsnio a punktą, 220
straipsnio 1 punktą ir 226 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jais draudžiama nacionalinė
praktika, pagal kurią mokesčių institucija atsisako apmokestinamajam asmeniui suteikti
teisę iš jo mokėtinos PVM sumos atskaityti mokėtino ar sumokėto PVM už jam suteiktas paslaugas sumą dėl to, kad sąskaitą faktūrą už šias paslaugas išrašęs asmuo ar vienas
iš jo paslaugų teikėjų padarė pažeidimų, šiai institucijai nenustačius, kad atitinkamas
apmokestinamasis asmuo žinojo apie šį neteisėtą elgesį ar net pats prie jo prisidėjo.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad Direktyvos 2006/112
167 ir paskesniuose straipsniuose numatyta teisė į atskaitą yra sudedamoji PVM sistemos dalis ir iš esmės negali būti ribojama. Konkrečiai kalbant, ši teisė nedelsiant taikoma visiems mokesčiams, sumokėtiems sudarant pirkimo sandorius. Atskaitos sistema
siekiama visiškai atleisti verslininką nuo bet kokios vykdant ekonominę veiklą mokėtino ar sumokėto PVM naštos. Todėl bendra PVM sistema užtikrinamas bet kokios
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ekonominės veiklos apmokestinimo neutralumas, neatsižvelgiant į šios veiklos tikslą ar
rezultatą, su sąlyga, kad pati ši veikla iš esmės yra apmokestinama PVM. Klausimas, ar
mokėtinas PVM už ankstesnius arba vėlesnius atitinkamų prekių pardavimo sandorius
buvo sumokėtas valstybės iždui, neturi įtakos apmokestinamojo asmens teisei atskaityti
sumokėtą pirkimo PVM.
Ši Europos Sąjungos teisminė institucija taip pat priminė, kad kova su galimu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir piktnaudžiavimu yra Direktyvoje 2006/112 pripažintas
ir ja siekiamas tikslas. Asmenys negali remtis Sąjungos teisės normomis sukčiaudami
ar piktnaudžiaudami. Todėl nacionalinės institucijos ir teismai turi neleisti pasinaudoti
teise į atskaitą, jeigu atsižvelgiant į objektyvius įrodymus nustatoma, kad šia teise remiamasi sukčiaujant ar piktnaudžiaujant.
Pagrindinėje byloje nagrinėto ginčo kontekste Teisingumo Teismas pastebėjo, kad
ginčo sandoriai buvo įvykdyti ir, antra, sąskaitoje faktūroje nurodyti visi pagal Direktyvą 2006/112 reikalaujami duomenys, o tai reiškia, kad buvo įvykdytos šioje direktyvoje
numatytos materialios ir formalios sąlygos, kad atsirastų teisė į atskaitą ir būtų galima
ja pasinaudoti. Nenustatyta ir tai, kad mokesčių mokėtojas pagrindinėje byloje pats
dalyvavo sukčiaujant. Todėl Teisingumo Teismas konstatavo, kad šiomis aplinkybėmis
apmokestinamajam asmeniui gali būti atsisakyta suteikti teisę į atskaitą tik remiantis
Teisingumo Teismo praktika, pagal kurį atsižvelgiant į objektyvius įrodymus turi būti
nustatyta, kad apmokestinamasis asmuo, kuriam patiektos prekės ar suteiktos paslaugos,
dėl kurių norima pasinaudoti teise į atskaitą, žinojo ar galėjo žinoti, kad šis sandoris
susijęs su tiekėjo ar kito ūkio subjekto ankstesniame etape atliktu sukčiavimu. Kitaip
tariant, Europos Sąjungos teisėje numatyta teisės į atskaitą sistema yra nesuderinama su
sankcijos taikymu atsisakant suteikti šią teisę apmokestinamajam asmeniui, kuris nežinojo ir negalėjo žinoti, jog atitinkamas sandoris susijęs su tiekėjo atliekamu sukčiavimu
ar kad kitas ankstesnis ar vėlesnis nei šio apmokestinamojo asmens sudaromas sandoris, kuris yra tiekimo grandinės dalis, susijęs su sukčiavimu PVM srityje. Iš tiesų, kaip
pabrėžė Teisingumo Teismas, atsakomybės be kaltės nustatymas viršytų tai, kas būtina
siekiant apsaugoti valstybės iždo teises.
Šiomis aplinkybėmis bei pažymėjęs, kad atsisakymas suteikti teisę į atskaitą yra
išimtis iš pagrindinio principo, kurį sudaro ši teisė, taikymo, Teisingumo Teismas konstatavo, kad mokesčių institucija turi pakankamai teisiškai nustatyti objektyvius įrodymus, leidžiančius daryti išvadą, kad apmokestinamasis asmuo žinojo ar galėjo žinoti, jog
sandoris, kuriuo remiamasi siekiant pagrįsti teisę į atskaitą, susijęs su tiekėjo ar kito ūkio
subjekto, dalyvaujančio tiekimo grandinėje, atliekamu sukčiavimu.
Antrojoje pagrindinėje byloje, kurioje Teisingumo Teismui buvo pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, nustatyta, kad Mahagében su Rómahegy-Kert sudarė
sutartį dėl neapdorotų akacijos rąstų tiekimo nuo 2007 m. birželio 1 d. iki gruodžio
31 d. Per šį laikotarpį Rómahegy-Kert išrašė Mahagében 16 sąskaitų faktūrų už skirtingą kiekį rąstų. Šešiose iš šių sąskaitų faktūrų nurodytas prie jų pridėto važtaraščio
numeris. Rómahegy-Kert visas sąskaitas faktūras nurodė savo mokesčio deklaracijoje,
tvirtindamas, kad tiekimai įvykdyti, ir po tiekimo sumokėjo PVM. Mahagében taip pat
įtraukė šias sąskaitas faktūras į savo mokesčio deklaraciją ir pasinaudojo teise į atskaitą.
Iš Rómahegy-Kert nupirkti akacijos rąstų kiekiai buvo įtraukti į Mahagében atsargas ir
perparduoti įvairioms įmonėms. Tačiau tikrindamas Rómahegy-Kert atliktus pirkimus
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ir tiekimus, mokesčių administratorius nusprendė, kad ji neturėjo akacijos rąstų atsargų
ir kad 2007 m. nupirktas šių prekių kiekis nebuvo pakankamas tiekimams, už kuriuos
išrašytos sąskaitos faktūros Mahagében. Nors abi sutarties šalys atliekant patikrinimą
pareiškė, kad neišsaugojo važtaraščių, Mahagében vėliau mokesčių administratoriui pateikė 22 važtaraščių kopijas, siekdama patvirtinti aptariamų sandorių tikrumą. Tačiau
priimtu sprendimu mokesčių administratorius pripažino Mahagében mokestinę skolą,
be to, skyrė baudą ir nurodė sumokėti delspinigius, manydamas, kad ši įmonė neturėjo
teisės į PVM atskaitą pagal šias Rómahegy-Kert išrašytas sąskaitas faktūras.
Ikiteismine tvarka skundą dėl tokio mokesčių administratoriaus sprendimo išnagrinėjusi institucija, ši sprendimą paliko galioti, be kita ko, nurodžiusi, kad Rómahegy-Kert,
kaip aptariamas sąskaitas faktūras išrašęs asmuo, negalėjo pateikti jokių atitinkamus
sandorius patvirtinančių dokumentų, kaip antai važtaraščiai, neturėjo šiose sąskaitose
faktūrose nurodyto prekių kiekio ir nei tinkamo sunkvežimio šioms prekėms pristatyti,
nei dokumentų, patvirtinančių už šių prekių pervežimą sumokėtą kainą. Be to, Mahagében nesiėmė visų būtinų apdairumo priemonių, kaip tai suprantama pagal Vengrijos
nacionalinę teisę, nes, be kita ko, nepatikrino, ar Rómahegy-Kert yra veikiantis apmokestinamasis asmuo ir ar turi prekių, kurias Mahagében ketino pirkti.
Ginčui pasiekus teismą, šis nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į
Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar Direktyvos 2006/112 167 straipsnį, 168
straipsnio a punktą, 178 straipsnio a punktą, ir 273 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jais
draudžiama nacionalinė praktika, pagal kurią mokesčių institucija atsisako suteikti teisę
į atskaitą dėl to, kad (1) apmokestinamasis asmuo nepatikrino, ar sąskaitą faktūrą už
prekes, dėl kurių prašoma suteikti teisę į atskaitą, išrašęs asmuo turi apmokestinamojo
asmens statusą, ar turi atitinkamų prekių ir gali jas tiekti bei ar įvykdė savo pareigas
deklaruoti ir sumokėti PVM, arba dėl to, kad (2) šis apmokestinamasis asmuo, be šios
sąskaitos faktūros, neturi jokių kitų dokumentų, galinčių įrodyti, kad egzistuoja šios
aplinkybės.
Kadangi Mahagében tenkino bendrąsias sąlygas teisei į PVM atskaitą realizuoti
(prekių tiekimas įvyko, išrašyta sąskaita faktūra atitiko keliamus reikalavimus, nenustatyta, kad ši įmonė dalyvavo sukčiavime), kaip ir prieš tai apžvelgtu P. David atveju,
Teisingumo Teismas pripažino, kad ir aptariamu atveju gali būti atsisakoma suteikti
teisę į atskaitą tik tada, kai objektyviais įrodymais patvirtinama, jog suinteresuotasis
asmuo žinojo ar galėjo žinoti, kad sandoris, kuriuo remiamasi grindžiant teisę į atskaitą,
susijęs su tiekėjo ar kito ūkio subjekto ankstesniame tiekimo grandinės etape atliktu
sukčiavimu.
Šiame kontekste Teisingumo Teismas priminė, kad ūkio subjektai, ėmęsi bet kokios
priemonės, kurios gali būti iš jų pagrįstai reikalaujama, kad būtų užtikrinta, jog jų sandoriai nėra įtraukti į sukčiavimą PVM srityje ar kitokį sukčiavimą, privalo turėti galimybę pasikliauti šių sandorių teisėtumu be rizikos prarasti savo teisę atskaityti sumokėtą pirkimo PVM. Tačiau Sąjungos teisei neprieštarauja reikalavimas, kad ūkio subjektas
imtųsi bet kokių priemonių, kurių gali būti pagrįstai reikalaujama, jog įsitikintų, kad jo
sudaromas sandoris neįtraukia jo į sukčiavimą mokesčių srityje.
Be to, pagal Direktyvos 2006/112 273 straipsnio pirmą pastraipą valstybės narės gali
nustatyti kitas pareigas nei numatytos šioje direktyvoje, kai jos mano, kad šios pareigos
būtinos užtikrinti teisingą PVM surinkimą ir išvengti sukčiavimo. Tačiau, kaip pastebėjo
Teisingumo Teismas, net jei šia nuostata valstybėms narėms suteikiama tam tikra veiks910
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mų laisvė, pagal šio straipsnio antrą pastraipą tokia galimybe negali būti naudojamasi
siekiant nustatyti papildomų sąskaitų faktūrų išrašymo pareigų prie jau nustatytų šios
direktyvos XI antraštinės dalies „Apmokestinamųjų asmenų ir tam tikrų neapmokestinamųjų asmenų prievolės“ 3 skyriuje „Sąskaita faktūra“, visų pirma jo 226 straipsnyje.
Galiausiai priemonės, kurias valstybės narės gali priimti pagal Direktyvos 2006/112 273
straipsnį, siekdamos užtikrinti teisingą mokesčio surinkimą ir išvengti sukčiavimo, neturi viršyti to, kas būtina šiems tikslams pasiekti. Todėl jos neturi būti naudojamos taip,
kad dėl jų sistemingai būtų abejojama teise į PVM atskaitą, todėl ir PVM neutralumu,
kuris yra bendros PVM sistemos pagrindinis principas.
Teisingumo Teismas pripažino, jog kai esti požymių, leidžiančių įtarti, kad yra pažeidimų ar sukčiaujama, apdairus ūkio subjektas pagal konkretaus atvejo aplinkybes
gali būti įpareigojamas pasidomėti kitu ūkio subjektu, iš kurio ketina pirkti prekes ar
paslaugas, siekiant užtikrinti jo patikimumą Tačiau mokesčių administratorius iš apmokestinamojo asmens, norinčio pasinaudoti teise į PVM atskaitą, negali reikalauti bendrai, pirma, tikrinti, ar sąskaitą faktūrą už prekes ir paslaugas, dėl kurių prašoma leisti
pasinaudoti šia teise, išrašantis asmuo turi apmokestinamojo asmens statusą, taip pat
atitinkamas prekes ir gali jas pristatyti ir vykdo savo pareigas deklaruoti bei mokėti
PVM, kad užtikrintų, jog tiekėjai nedarytų pažeidimų ar nesukčiautų, ir, antra, turėti tai
patvirtinančius dokumentus.
Iš tiesų, kaip pabrėžė Teisingumo Teismas, mokesčių institucijos iš esmės turi atlikti reikalingus apmokestinamųjų asmenų patikrinimus, siekdamos nustatyti pažeidimus
ir sukčiavimą PVM srityje ir taikyti sankcijas apmokestinamajam asmeniui, padariusiam šiuos pažeidimus ar sukčiavus. Valstybės narės privalo patikrinti apmokestinamųjų asmenų deklaracijas, jų sąskaitas ir kitus svarbius dokumentus. Dėl to Direktyvoje
2006/112, konkrečiai – jos 242 straipsnyje, nustatyta pareiga kiekvienam apmokestinamajam asmeniui tvarkyti apskaitą išsamiai, kad mokesčių administratorius galėtų taikyti ir patikrinti PVM. Siekiant palengvinti šios užduoties atlikimą šios direktyvos 245 ir
249 straipsniuose numatyta kompetentingų institucijų teisė patikrinti sąskaitas faktūras,
kurias apmokestinamasis asmuo privalo saugoti pagal šios direktyvos 244 straipsnį. Tuo
remdamasis Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad dėl rizikos atsisakyti suteikti teisę į
atskaitą apmokestinamiesiems asmenims taikydamas priemones, susijusias su minėtomis bendromis mokesčio mokėtojo pareigomis, mokesčių administratorius, pažeisdamas
šias nuostatas, apmokestinamiesiems asmenims perkeltų savo pareigą kontroliuoti.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 167 straipsnį, 168 straipsnio a punktą, 178 straipsnio a punktą,
220 straipsnio 1 punktą ir 226 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jais draudžiama nacionalinė praktika, pagal kurią mokesčių institucija atsisako suteikti apmokestinamajam
asmeniui teisę iš jo mokėtinos pridėtinės vertės mokesčio sumos atskaityti mokėtiną ar
sumokėtą mokesčio sumą už jam suteiktas paslaugas dėl to, kad sąskaitą faktūrą už šias
paslaugas išrašęs asmuo ar vienas iš jam paslaugas teikusių asmenų padarė pažeidimų,
šiai institucijai objektyviais įrodymais nepatvirtinus, kad atitinkamas apmokestinamasis
asmuo žinojo ar turėjo žinoti, jog sandoris, kuriuo remiamasi grindžiant teisę į atskaitą,
susijęs su šio sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens ar kito ūkio subjekto ankstesniame pas911
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laugų teikimo grandinės etape atliktu sukčiavimu.
Direktyvos 2006/112 167 straipsnį, 168 straipsnio a punktą, 178 straipsnio a punktą
ir 273 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jais draudžiama nacionalinė praktika, pagal kurią
mokesčių institucija atsisako suteikti teisę į atskaitą dėl to, kad apmokestinamasis asmuo
nepatikrino, ar sąskaitą faktūrą už prekes, dėl kurių prašoma leisti pasinaudoti teise į
atskaitą, išrašęs asmuo turi apmokestinamojo asmens statusą, taip pat turi atitinkamas
prekes ir gali jas pristatyti, ir ar įvykdė savo pareigas deklaruoti ir sumokėti pridėtinės
vertės mokestį, arba dėl to, kad šis apmokestinamasis asmuo, be šios sąskaitos faktūros,
neturi kitų dokumentų, galinčių įrodyti, kad egzistuoja šios aplinkybės, nors įvykdytos
materialios ir formalios Direktyvoje 2006/112 numatytos sąlygos pasinaudoti teise į atskaitą, ir kai apmokestinamasis asmuo neturi įrodymų, pateisinančių įtarimus, kad šis
sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo daro pažeidimus ar sukčiauja.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
(2012 m. sausio – liepos mėn.)

4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimas byloje
Eriksson prieš Švediją (pareiškimo Nr. 60437/08)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir Teismas, EŽTT) nustatė,
kad nebuvo pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 straipsnis (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą). Teismo
sprendime nagrinėtas klausimas dėl atsisakymo skirti žodinį bylos nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas, Švedijos pilietis, 2000 m. patyrė širdies smūgį ir smegenų insultą darbe
ir dėl to jam nuo 2001 m. paskirta ankstyva pensija. Pareiškėjas Socialinio draudimo
agentūros taip pat prašė paskirti jam rentą, tačiau 2003 m. pareiškėjo prašymas buvo
atmestas, argumentuojant tuo, kad nelaimingas atsitikimas, kuris paveikė jo sveikatą,
atsitiko ne dėl darbo (tai būtų buvę pagrindas skirti rentą), bet dėl kitų jo sveikatos
aplinkybių, pavyzdžiui, kad jis 16 m. sirgo diabetu. Atsisakymas buvo pagrįstas medicinine išvada, kuri nenustatė priežastinio ryšio tarp sveikatos sutrikimo ir pareiškėjo darbo. Pareiškėjas atsisakymą skirti rentą skundė teisme, tačiau teismas padarė tokią pačią
išvadą, atsižvelgęs tiek į medicininę išvadą, kuria rėmėsi Socialinio draudimo agentūra,
tiek į medicininę išvadą, atliktą kito gydytojo, kurią pateikė pareiškėjas.
Pareiškėjas skundė tokį teismo spendimą apeliaciniam administraciniam teismui,
prašydamas teismo skirti žodinį bylos nagrinėjimą inter alia dėl skundo priimtinumo vertinimo, tačiau konkrečių priežasčių tam nenurodė. Vėliau pateikė kelias kitas medikų išvadas bei prašė, kad jie būtų apklausti, be to, remdamasis Konvencijos 6 straipsniu, jis pats
norėjo būti išklausytas dėl jo darbo pobūdžio. Apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs
priežasčių, pagrindžiančių būtinumą skirti žodinį bylos nagrinėjimą, pareiškėjo prašymą
atmetė, taip pat nusprendė, kad nėra aplinkybių, kurios būtų pagrindas priimti apeliacinį
skundą nagrinėti iš esmės. Tokios pat pozicijos laikėsi ir kasacinės instancijos teismas.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Pareiškėjas pateikė individualią peticiją, teigdamas, kad buvo pažeista jo teisė į žodinį bylos nagrinėjimą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą).
Teismas iš pradžių pasisakė dėl peticijos priimtinumo, nustatęs, kad tuo metu, kai
pareiškėjas pateikė individualią peticiją, efektyvių valstybės vidaus teisinės gynybos
priemonių nebuvo. Todėl Vyriausybės argumentas, kad pareiškėjas galėjo kreiptis dėl
kompensacijos dėl galimo Konvencijos nuostatų pažeidimo pagal susiformavusią teismų praktiką, atmestas.
Vertindamas teisę į žodinį bylos nagrinėjimą, Teismas pakartojo, kad teisminiuose
913

III. Informacinė dalis

procesuose pirmosios instancijos teisme, kuris yra vienintelė instancija ginčui išspręsti,
reikalavimas „viešumo sąlygomis“, kaip tai numatyta Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje,
reiškia teisę į „žodinį nagrinėjimą“, jei nėra išimtinių aplinkybių, pateisinančių „žodinio
nagrinėjimo“ nebuvimą. Tokios išimtinės aplinkybės priklauso nuo keliamo klausimo
prigimties, bet ne nuo tokių situacijų dažnumo. Todėl tai nereiškia, kad pateisinančios
aplinkybės gali būti tik labai retais atvejais. Teismas pateikė tokių situacijų pavyzdį –
ginčai dėl išmokų pagal socialinės apsaugos sistemą, nurodė, kad šios bylos yra labiau
techninio pobūdžio ir jų įvertinimas iš esmės priklauso nuo rašytinių medicininių išvadų. Be to, yra suprantama, kad tokiose bylose nacionalinės valdžios institucijos turėtų
atsižvelgti į efektyvumo ir ekonomiškumo poreikį. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai,
kad tuo atveju, kai viešasis bylos nagrinėjimas buvo užtikrintas pirmosios instancijos
teismo proceso metu, apeliacinės instancijos procesui keliami ne tokie griežti reikalavimai. Reikia vertinti nacionalinės apeliacinės sistemos pobūdį, kokias kompetencijas
turi šios instancijos teismas, kokius klausimus sprendžia, ar vertina tik teisės taikymą, ar
atlieka ir faktų vertinimą, kuriam rašytinės bylos medžiagos gali nepakakti.
Dėl konkrečios situacijos Teismas atkreipė dėmesį, kad nors žodinio bylos nagrinėjimo nebuvo pirmosios instancijos teismo proceso metu, tačiau pažymėjo, kad pareiškėjas
neteikė prašymo dėl viešo nagrinėjimo pirmosios instancijos teismo proceso metu. Tai,
Teismo nuomone, vertintina kaip šios teisės atsisakymas. Teismas nustatė, jog atsižvelgiant
į tai, kad prašymai skirti viešą posėdį apeliacinės ir kasacinės instancijų teismuose buvo
pateikti, reikia įvertinti, ar teismai pagrįstai atmetė tokį pareiškėjo prašymą. Vertindamas
teismų atsisakymą, Teismas pažymėjo, kad dėl tinkamo teisingumo vykdymo interesų paprastai yra tikslinga, jog posėdis vyktų pirmosios instancijos teisme, o ne tik apeliacinės
instancijos teismo proceso metu. Atkreipė dėmesį ir į nacionalinės teisės nuostatas, numatančias, kad apeliaciniai skundai socialinių garantijų bylose nagrinėjami iš esmės tik esant
tam tikriems pagrindams, kadangi nacionaliniai teismai nenustatė tokių pagrindų, jie apeliacijos iš esmės nenagrinėjo, o vertino tik teisės klausimus. Be to, pareiškėjui visų teisminių procesų metu atstovavo teisininkas, kuris žinojo ginčijamų aspektų teisinį reguliavimą
ir teismų praktiką. Įvertinęs visus argumentus, Teismas sutiko su išvada, kad sprendimas,
ar priimti apeliacinį skundą nagrinėti iš esmės, gali būti priimtas, įvertinus rašytinius duomenis, esančius byloje, todėl atsisakymas skirti šiam klausimui išspręsti posėdį žodžiu yra
pagrįstas ir neprieštarauja Konvencijos 6 straipsnio 1 daliai.

4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. balandžio 5 d. sprendimas byloje
Chambaz prieš Šveicariją (pareiškimo Nr. 11663/04)
Šioje byloje EŽTT konstatavo, jog buvo pažeista Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą). Byloje buvo nagrinėjamas klausimas dėl asmens teisės neduoti parodymų prieš save ir proceso lygiateisiškumo principo mokestiniuose ginčuose.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas, kuris yra Šveicarijos pilietis, pareiškimo pateikimo metu gyveno Bermuduose. Prieš jį buvo iškelti keli teisminiai procesai dėl mokesčių vengimo, įskaitant ir
bylas dėl su juo susijusių bendrovių.
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1991 m. Apmokestinimo ir mokesčių komisija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas apmokestinamąsias pajamas 1989–1990 metais, nustatė, kad jis nedeklaravo visų gautų
pajamų, nes jo turto augimas buvo neproporcingas palyginus su nurodytu pajamų padidėjimu. Pareiškėjas apskundė šį sprendimą. Skundo nagrinėjimo metu iš pareiškėjo
buvo pareikalauta įvairios informacijos apie skundo dalyką, tačiau jis atsisakė ją pateikti.
Pareiškėjo skundas buvo atmestas ir jam paskirtos baudos už atsisakymą pateikti visus
skundo nagrinėjimui reikalingus dokumentus, susijusius su jo verslo sandoriais ir turimų banko sąskaitų informacija. Pareiškėjas apskundė šias baudas administraciniam
teismui.
Vykstant bylos nagrinėjimui administraciniame teisme, Federalinių mokesčių institucijos pradėjo tyrimą dėl mokesčių vengimo. Pareiškėjas pateikė prašymą leisti susipažinti su tyrimo medžiaga, kuri buvo reikalinga pareiškėjui ginantis dėl paskirtų baudų
administraciniame teisme. Jo prašymas atmestas motyvuojant tuo, kad buvo reikalingas
tam tikrų bendrovių leidimas. 2002 m. spalio 21 d. administracinis teismas atmetė pareiškėjo skundą ir paliko galioti paskirtas baudas už reikalautos informacijos nepateikimą.
Pareiškėjas pateikė apeliaciją Federaliniam teismui. Pagrįsdamas savo apeliacinį
skundą, jis teigė, kad buvo pažeista jo teisė į teisingą procesą, nurodė, jog reikalavimas
pateikti atitinkamą informaciją reiškė siekimą priversti jį duoti parodymus prieš save,
nes reikalauta informacija, susijusi su klausimais, kurie buvo tyrimo dėl mokesčių vengimo objektas. Jis taip pat teigė, kad vienu metu vykę du procesai pažeidė nekaltumo
prezumpciją, o atsisakymas leisti susipažinti su tyrimo medžiaga pažeidė lygiateisiškumo principą. 2003 m. spalio 2 d. Federalinis teismas administracinio teismo sprendimą
paliko nepakeistą. Teismas konstatavo, jog vykę procesai nebuvo baudžiamojo pobūdžio, nes jų tikslas – nustatyti pareiškėjo mokestines prievoles, todėl pareiškėjas negalėjo
remtis savo teise neduoti parodymų prieš save arba teise į nekaltumo prezumpciją. Dėl
atsisakymo leisti jam susipažinti su tyrimo medžiaga Federalinis teismas pažymėjo, jog
pareiškėjas turėjo prieigą prie visų jam reikalingų dokumentų, buvusių iki bylos nagrinėjimo administraciniame teisme.
2006 m. užbaigus tyrimą dėl mokesčių vengimo, mokesčius administruojančios
institucijos pareiškėjui paskyrė baudą už mokesčių nesumokėjimą ir nurodė sumokėti
priskaičiuotus mokesčius.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Kreipdamasis į Teismą pareiškėjas teigė, jog pažeista jo teisė į teisingą procesą
(Konvencijos 6 str. 1 d.), kadangi jis buvo verčiamas duoti parodymus prieš save ir jam
neleista susipažinti su vykstančio tyrimo medžiaga. Taip pat pareiškėjas teigė, jog buvo
pažeista jo teisė į nekaltumo prezumpciją (Konvencijos 6 str. 2 d.).
Teismas, spręsdamas priimtinumo klausimą, atsižvelgė į kilusio ginčo esmę ir konstatavo, jog byloje Konvencijos 6 straipsnis taikytinas „baudžiamuoju aspektu”, t. y. tiek,
kiek jis susijęs su kriminalinio pobūdžio nubaudimu. Šiame kontekste Teismas pažymėjo, jog nors Konvencijos 6 straipsnis expressis verbis nenumato teisės tylėti ir neduoti
parodymų prieš save, tačiau ši teisė yra pripažįstama pagal visuotinai priimtus tarptautinius standartus, sudarančius teisingo proceso esmę, įtvirtintą Konvencijos 6 straipsnio
1 dalyje.
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Teismas pastebėjo, kad nubaudžiant pareiškėją tuo pagrindu, jog šis atsisakė pateikti visus reikalautus dokumentus, valdžios institucijos darė jam spaudimą pateikti
informaciją apie pareiškėjo pajamas ir turtą nesumokėtų mokesčių apskaičiavimo tikslais. Paskirdami baudas, tuo metu vykstant tyrimui dėl tariamo mokesčių slėpimo, kai
pareiškėjas pasinaudojo savo teise tylėti, Šveicarijos teismai iš esmės įpareigojo pareiškėją duoti parodymus prieš save. Teismas pripažino, jog buvo Konvencijos 6 straipsnio
1 dalies pažeidimas.
Dėl proceso šalių lygiateisiškumo principo pažeidimo Teismas, visų pirma, pakartojo, jog apribojimai prieigai prie visų baudžiamąjį persekiojimą vykdančių institucijų
surinktų įrodymų gali būti pateisinami tik turint tikslą apsaugoti gyvybiškai svarbius
nacionalinius interesus arba kitų asmenų pagrindines teises. Teismas savo praktikoje
yra pažymėjęs, jog administraciniame teisme nagrinėjant mokestinius ginčus, turinčius
baudžiamąjį pobūdį, neatmetama tai, kad proceso šalis gali iš mokesčių administravimo
institucijų pareikalauti tam tikrų dokumentų, net jeigu jais ir nebuvo konkrečiai remiamasi jų atliktame tyrime. Nors Teismas pripažino, jog kompetencija įvertinti pateiktų
įrodymų svarbą priklauso būtent nacionaliniams teismams, vis dėlto atmetant įrodymus
turi būti pagrįstai motyvuojama.
Teismas konstatavo, kad apribojimais pareiškėjui nebuvo siekiama apsaugoti gyvybiškai svarbių nacionalinių interesų arba apsaugoti kitų asmenų pagrindinių teisių, nes
pareiškėjui neleista susipažinti su prašoma informacija dėl jo „nusistatymo“ (angl. attitude) ir ypač dėl jo atsisakymo pateikti paaiškinimus. Taigi Teismas padarė išvadą, kad
lygiateisiškumo principo nebuvo laikomasi, dėl to taip pat buvo pažeista Konvencijos 6
straipsnio 1 dalis.
Nekaltumo prezumpcijos pažeidimo Teismas nenustatė, nes Konvencija nereglamentuoja tam tikrų procesų eiliškumo, o šioje byloje jokių institucijų veiksmų, kurie
rodytų jų išankstinį nusiteikimą prieš pareiškėją, nenustatyta.
Teismas įpareigojo valstybę sumokėti pareiškėjui 3 599 eurus turtinės žalos atlyginimo ir 7 198 eurus už patirtas išlaidas.

4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas byloje Vasilev
ir Doycheva prieš Bulgariją (pareiškimo Nr. 14966/04)
Šioje byloje EŽTT nustatė Konvencijos 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės
gynybos priemonę) ir Konvencijos I Protokolo 1 straipsnio (nuosavybės apsauga) pažeidimus. Byloje buvo nagrinėjamas klausimas dėl nuosavybės teisių į žemės ūkio paskirties žemę atkūrimo ir valdžios institucijų veiksmų užtikrinant šiame procese teisę į
nuosavybės apsaugą.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjai šioje byloje – Bulgarijos piliečiai, gyvenantys Bulgarijoje. 1991 m. Bulgarijos įstatymų leidėjas priėmė įstatymą dėl žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės.
Šio įstatymo nuostatos ir jį įgyvendinantys teisės aktai numatė žemės ūkio paskirties
žemės, kuri buvo kolektyvizuota komunistinio režimo metu, atkūrimą (restituciją) savininkams ir jų paveldėtojams.
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1997 m. priimtas sprendimas, kuriuo buvo pripažintas nuosavybės teisių į žemės ūkio
paskirties žemę pareiškėjams atkūrimas, tačiau po to nebuvo priimtas atkuriamos žemės
ribų ženklinimo planas, kuris yra būtinas siekiant įgyvendinti nuosavybės teisių atkūrimą.
Pareiškėjai kreipėsi į nacionalinius teismus, siekdami kompensacijos iš asmenų, užėmusių
jiems nuosavybės teisėmis atkurtą žemės sklypą, kadangi dėl to jie negalėjo veiksmingai
naudotis nuosavybės teisėmis į atkurtą žemės sklypą. Po ilgų teisminių procesų Aukščiausiasis teismas pripažino pareiškėjų ieškinį nepriimtinu, nustatęs, kad nesant konkrečių,
planu patvirtintų nuosavybės teisėmis atkurto žemės sklypo ribų, nėra pripažintina, jog
egzistuoja materiali nuosavybės teisė, dėl kurios apsaugos galima kreiptis į teismą.
Pareiškėjai, remdamiesi Konvencijos I Protokolo 1 straipsniu (nuosavybės apsauga)
pateikė EŽTT individualią peticiją, kurioje teigė, kad jie negalėjo veiksmingai naudotis savo teise į restituciją dėl valstybės valdžios institucijos nepagrįsto delsimo užbaigti
įvairius formalumus. Remdamiesi Konvencijos 13 straipsniu (teisė į veiksmingą teisinės
gynybos priemonę), pareiškėjai teigė, kad nebuvo veiksmingų teisinės gynybos priemonių ginti savo teisę netrukdomai naudotis nuosavybe, be to, pažymėjo, kad nacionaliniai teismai atmetė kaip nepriimtiną jų ieškinį dėl teisių gynimo, pareikštą užėmusiems
jiems nuosavybės teise atkurtą žemę.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Dėl Konvencijos I Protokolo 1 straipsnio (nuosavybės apsauga) pažeidimo
Teismas iš pradžių pasisakė dėl to, ar buvo pareiškėjų nuosavybės teisių ribojimas
pagal Konvencijos I Protokolo 1 straipsnį, pabrėždamas, kad kai valstybė ratifikuoja
Konvenciją ir I Protokolą, o po to priima teisės aktus dėl visiškos ar dalinės nuosavybės
teisių restitucijos (nuosavybės teisių atkūrimo), tokie teisės aktai gali būti vertinami kaip
sukuriantys teisę į nuosavybę, patenkančią į Konvencijos I Protokolo 1 straipsnį. Be to,
kai yra įtvirtintas nuosavybės teisių atkūrimo (restitucijos) principas, jo įgyvendinimo
netikrumas (nesvarbu, ar kylantis dėl įstatymų, administracinių sprendimų, ar valdžios
institucijų veiksmų), kuris pasireiškia, kai pakankamai ilgai nėra greitos ir nuoseklios
valstybės reakcijos dėl teisės į restituciją įgyvendinimo, gali būti laikomas valstybės
pareigos užtikrinti veiksmingą nuosavybės teisių apsaugą, garantuojamą Konvencijos
I Protokolo 1 straipsnyje, pažeidimu. Atsižvelgęs į tai bei į faktines bylos aplinkybes,
kad pareiškėjų atžvilgiu buvo priimti sprendimai, pripažįstantys jų teisę į nuosavybės
teisių atkūrimą, tačiau jie negalėjo veiksmingai naudotis savo teisėmis dėl to, jog nebuvo
nustatytos tikslios žemės ribos, Teismas nusprendė, kad susiformavo teisėtas lūkestis į
žemės ūkio paskirties žemės įgijimą nuosavybės teisėmis pagal nuosavybės teisių atkūrimo principą, sudarantis savarankišką nuosavybės teisių objektą Konvencijos I Protokolo 1 straipsnio prasme. Teismo vertinimu, šios teisės neįgyvendinimas yra Konvencijos I Protokolo 1 straipsnio ribojimas.
Teismas pažymėjo, kad toks ribojimas gali būti pagrįstas (pateisinamas), jei yra numatytas įstatymu, siekia viešojo intereso apsaugos ir užtikrina pusiausvyrą tarp viešojo
intereso poreikių bei žmogaus teisių apsaugos reikalavimų.
Nagrinėjamoje situacijoje Teismas nusprendė, kad turi būti įvertinta, ar toks pareiškėjų teisių ribojimas atitinka proporcingumo principo reikalavimus. Nors valstybė turi
plačią vertinimo nuožiūros laisvę nustatyti, kokie yra viešojo intereso poreikiai, ypač
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įgyvendinant priemones ekonominės reformos ir socialinio teisingumo srityje, tačiau
iš valdžios institucijų yra reikalaujama reaguoti greitai, teisingai ir laikytis nuoseklumo.
Konkrečioje situacijoje Teismas pažymėjo, kad pirminis sprendimas dėl pareiškėjų teisės
į restituciją (nuosavybės teisių atkūrimą) buvo priimtas 1997 m. Ir nors visą laiką vyko
įvairūs administracinio ir techninio pobūdžio veiksmai dėl nustatytos teisės įgyvendinimo, tačiau 2009 m. pareiškėjai vis dar nežinojo savo žemės ribų, nes tikslus žemės
ribų planas nebuvo patvirtintas. Vyriausybė nepateikė jokių argumentų ar paaiškinimų,
kodėl žemės ribų ženklinimo procesas užtruko taip ilgai. Toks valstybės delsimas negali
būti priskiriamas pareiškėjams, nes jie ėmėsi visų būtinų veiksmų, reikalingų atkurti
nuosavybės teises. Valdžios institucijų delsimas priimti ir patvirtinti žemės ribų ženklinimo planą turėjo neigiamos įtakos pareiškėjų ekonominėms teisėms pagal nacionalinį
reglamentavimą. Būtent šio plano nebuvimas buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios nacionaliniai teismai negalėjo tinkamai išnagrinėti pareiškėjų ieškinio dėl kompensacijos
už jų žemės valdymą, ir galiausiai Aukščiausiasis teismas pripažino nepriimtinu pareiškėjų ieškinį dėl to, kad žemės ūkio paskirties žemės ribos nebuvo nustatytos, o tai pagal
nacionalinę teisę reiškė, jog nuosavybė nebuvo išreikšta materialiai, todėl teisės į tokią
nuosavybę negalėjo būti ginamos teisme.
Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, Teismas konstatavo, kad Bulgarijos valdžios
institucijos dėl ilgo nuosavybės teisių atkūrimo proceso neužtikrino sąžiningos pusiausvyros tarp pareiškėjų teisės į jų nuosavybės teisių apsaugą ir viešojo intereso, perkėlė
neproporcingą naštą pareiškėjams, todėl pažeidė Konvencijos I Protokolo 1 straipsnį
(nuosavybės apsauga).
Dėl Konvencijos 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) pažeidimo
Teismas pakartojo inter alia, kad teisinės gynybos priemonės pagal Konvencijos 13
straipsnį turi būti „veiksmingos“ ne tik teorijoje, bet ir praktikoje.
Teismas pastebėjo, kad dėl pažeidimo, dėl kurio pareiškėjai skundėsi, t. y. dėl valstybės institucijos nepagrįsto delsimo priimti atitinkamus aktus, nebuvo numatyta jokių
efektyvių teisinės gynybos priemonių. Teismas taip pat atkreipė dėmesį ir į ilgą procesą,
pareiškėjams bandant atkurti nuosavybės teises. Pažymėjo, kad Vyriausybė nepateikė
jokių nacionalinių teismų praktikos pavyzdžių, kurie pagrįstų, jog yra praktinė galimybė
paspartinti administracinių aktų dėl nuosavybės teisių atkūrimo įgyvendinimo priėmimą, nors tokia galimybė yra numatyta pagal nacionalinių teisės aktų nuostatas. Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, Teismas konstatavo, kad buvo Konvencijos 13 straipsnio
(teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) pažeidimas.

4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas byloje Esertas
prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 50208/06)
Šioje byloje Teismas konstatavo, kad nacionalinis teismas, priimdamas priešingą
sprendimą dėl to paties teisinio santykio, kuris jau buvo išnagrinėtas, ir neatsižvelgęs į
ankstesnį įsiteisėjusį sprendimą, kuriuo buvo atliktas faktinės situacijos ir teisinių santykių vertinimas tarp tų pačių ginčo šalių, pažeidė teisinio tikrumo principą. Tokiu būdu
buvo pažeista Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą).
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Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis Kaune, 2001 m. gegužės 15
d. atsijungė nuo buto centrinio šildymo, kurį tiekė UAB „Litesko“, ir pasirašė sutartį su
alternatyviu šilumos tiekėju. Pareiškėjas informavo senąjį šildymo teikėją dėl sutarties
nutraukimo. Tačiau UAB „Litesko“ 2002 m. atsiuntė pareiškėjui sąskaitas už šildymo
paslaugas. Pareiškėjui atsisakius apmokėti sąskaitą, UAB „Litesko“ kreipėsi į teismą su
civiliniu ieškiniu dėl skolos priteisimo. Palangos miesto apylinkės teismas 2004 m. birželio 7 d. sprendimu (toliau – ir pirmasis sprendimas) atmetė ieškinį, konstatuodamas,
kad buto savininkai turi teisę pasirinkti šilumos tiekėją ir sutartiniai santykiai tarp ginčo šalių yra pasibaigę, o toks ieškinys – tai bandymas nepagrįstai praturtėti kitos šalies
sąskaita. Apeliacinio proceso nagrinėjamoje byloje nebuvo. Nė viena iš šalių nereikalavo
proceso atnaujinimo.
2006 m. UAB „Litesko“ inicijavo naują bylą prieš tą patį atsakovą (pareiškėją), reikalaudamas sumokėti už šildymo paslaugas už kitą periodą (nuo 2004 m. balandžio
1 d. iki 2005 m. rugsėjo 1 d.). Kauno apylinkės teismas 2006 m. kovo 20 d. sprendimu
(toliau – ir antrasis sprendimas), priešingai nei prieš tai nurodytoje byloje, tenkino ieškinį, konstatuodamas, kad sutartiniai santykiai tarp ginčo šalių nėra pasibaigę, todėl
atsakovas turi apmokėti susidariusią skolą. Šiuo sprendimu teismas taip pat pažymėjo,
kad 2004 m. birželio 7 d. sprendimas neturi res judicata galios, nes faktinė nagrinėjamos
bylos situacija yra kitokia. Kauno apygardos teismas 2006 m. birželio 20 d. sprendimu
palaikė pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsižvelgiant į nacionalinę teisę, šalys
neturėjo teisės į kasaciją.
Remdamasis Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą),
T. Esertas kreipėsi į EŽTT, teigdamas, kad teismas antruoju sprendimu panaikino galutinį ir privalomą pirmąjį sprendimą, tokiu būdu pažeisdamas res judicata principą ir teisę
į teisingą bylos nagrinėjimą.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Teismas, remdamasis ankstesne praktika bei teisės viršenybės ir teisinio tikrumo
principais, pažymėjo, kad kai yra priimtas galutinis sprendimas, kuriuo atliktas situacijos vertinimas, toks sprendimas negali būti kvestionuojamas. Res judicata principas
suponuoja, kad šalys negali reikalauti galutinio sprendimo peržiūrėjimo vien tik dėl
naujo ginčo įvertinimo. Vien tik dviejų požiūrių egzistavimo dėl bylos dalyko galimybė
nėra pagrindas sprendimo peržiūrėjimui. Res judicata ribojimo poveikis pasireiškia dėl
ad personam ir dėl pačios bylos esmės.
Vertindamas nagrinėjamą bylą, teismas nurodė, kad nors abu teismo procesai susiję su tomis pačiomis šalimis ir juose ginčo esmė buvo ta pati, tačiau periodas, už kurį
reikalauta sumokėti, buvo skirtingas. Nors susidariusios situacijos, vertintos skirtingų
teismų, nebuvo identiškos, tačiau jos iš esmės susijusios su tuo pačiu teisiniu santykiu ir
tomis pačiomis aplinkybėmis.
Teismas vertino, jog situacija, kai vienoje byloje galutiniu sprendimu nustatyti faktai vėliau skirtingai vertinami kitoje byloje tarp tų pačių šalių, yra panaši į atvejį, kai
atnaujinus procesą yra panaikinamas įpareigojančią galią turintis teismo sprendimas.
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Tokia situacija gali nulemti teisinio tikrumo principo bei Konvencijos 6 straipsnio pažeidimą. Teismas konstatavo, kad nėra abejonių, jog esminės aplinkybės, įvertintos ir
nustatytos 2004 m. birželio 7 d. sprendimu, buvo peržiūrėtos ir įvertintos priešingai
antruoju sprendimu.
Teismas vertino, jog nagrinėjamu atveju nebuvo jokio pateisinamo pagrindo reikalauti pareiškėjo pakartotinai antrojo teismo proceso metu įrodyti faktą, kad jis nebesusijęs sutartiniais santykiais su UAB „Litesko“ ar kad jam nebeteikiamos šildymo paslaugos. Šios aplinkybės buvo įrodytos pirmojo teismo proceso metu. Teismas atkreipė
dėmesį, jog antrojo teismo proceso metu nesiremta jokiomis naujomis aplinkybėmis.
Teismas taip pat pažymėjo, kad nukrypti nuo teisinio tikrumo principo leidžiama,
kai tam yra primygtinis socialinis poreikis. O galutinis teismo sprendimas gali būti panaikintas išimtinai, siekiant ištaisyti teisinei sistemai reikšmingą, pamatinę klaidą. Nagrinėjamoje byloje teismo vertinimas buvo panaikintas, remiantis skirtingu nacionalinės teisės interpretavimu ir taikymu bei faktiniu argumentu, jog ieškinys buvo susijęs su
kitu laikotarpiu. Toks pagrindas nėra vertintinas kaip pamatinė klaida, todėl nepateisina
nukrypimo nuo teisinio tikrumo principo. Taip pat pirmasis sprendimas nepadarė tokios pamatinės klaidos, kaip, pavyzdžiui: jurisdikcijos klaida, sunkūs procesiniai pažeidimai ar valdžios piktnaudžiavimas, kas leistų konstatuoti primygtinį socialinį poreikį.
Teismas, nustatęs, kad nagrinėjamoje byloje buvo Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies
pažeidimas, priteisė pareiškėjui 142,47 eurų turtinės ir 4 000 eurų neturtinės žalos.

4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. vasario 7 d. sprendimas byloje Axel
Springer AG prieš Vokietiją (pareiškimo Nr. 39954/08)
Šioje byloje EŽTT (Didžioji kolegija) nusprendė, kad buvo pažeistas Konvencijos
10 straipsnis (saviraiškos laisvė). Apžvelgiamoje byloje iš esmės buvo sprendžiamas
klausimas, ar asmuo, apie kurio padarytą nusikalstamą veiką dienraštyje buvo paskelbta
informacija, laikytinas viešu asmeniu bei ar nacionalinių teismų uždraudimas skelbti
tokią informaciją ir baudos dienraščio leidėjui paskyrimas pažeidžia leidėjo saviraiškos
laisvę.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas, Vokietijoje įsikūrusi bendrovė, yra dideliu tiražu leidžiamo nacionalinio
dienraščio leidėjas. 2004 m. šio dienraščio pirmajame puslapyje išspausdintas straipsnis
apie žymų televizijos aktorių, kuris buvo sulaikytas už narkotinių medžiagų laikymą
Miuncheno alaus festivalyje. Kitame puslapyje buvo pateiktas straipsnio tęsinys, kuriame atskleista detalesnė informacija, iliustruota trimis paminėto aktoriaus nuotraukomis.
2005 m. dienraštis taip pat išspausdino antrąjį straipsnį, kuriame nurodyta, kad aktoriui
prisipažinus, jis buvo pripažintas kaltu ir nubaustas už narkotinių medžiagų laikymą.
Iš karto po to, kai pasirodė pirmasis straipsnis, aktorius kreipėsi į Hamburgo regioninį teismą – jo prašymas buvo patenkintas ir uždraustas bet koks pakartotinis paminėto straipsnio ir nuotraukų publikavimas. Dienraščio leidėjo skundas dėl draudimo
spausdinti straipsnį apeliacinės instancijos teisme buvo atmestas.
2005 m. Hamburgo regioninis teismas uždraudė bet kokį tolimesnį straipsnio
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spausdinimą ir įpareigojo dienraščio leidėją sumokėti paskirtą baudą. Teismas vertino,
kad šiuo atveju asmens teisių apsauga nusvėrė visuomenės informavimo interesus, nepaisant to, jog dėl paskelbtų faktų tikrumo ginčas nekilo. Byla nebuvo susijusi su sunkiu
nusikaltimu ir visuomenė neturėjo pagrįsto intereso žinoti apie aktoriaus atliktą veiką.
Tokį sprendimą palaikė ir Vokietijos aukštesnės instancijos teismai.
Teismo procese dėl antrojo straipsnio apie aktoriaus nuteisimą išspausdinimo Hamburgo regioninis teismas, remdamasis iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir sprendime dėl pirmojo straipsnio, palaikė aktoriaus poziciją ir tenkino jo skundą. Vokietijos
aukštesnės instancijos teismai sprendimą paliko nepakeistą.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Tarp šalių nekilo ginčo dėl to, kad Vokietijos teismų sprendimai apribojo pareiškėjo
saviraiškos laisvę, įtvirtintą Konvencijos 10 straipsnyje. Taip pat neginčyta, kad toks
apribojimas buvo galimas pagal Vokietijos teisę ir jis turėjo teisėtą tikslą, t. y. apsaugoti
kitų asmenų reputaciją.
Vertindamas, ar toks apribojimas būtinas demokratinėje visuomenėje, Teismas pažymėjo, kad aptariami straipsniai apie aktoriaus sulaikymą ir nuteisimą yra susiję su
faktais, apie kuriuos visuomenė turi interesą būti informuota. Iš esmės nacionaliniai
teismai turėjo nustatyti, kaip plačiai asmuo yra žinomas, ypač tokiais atvejais (kaip ir
nagrinėjamu), kai asmuo buvo žinomas tik šalies mastu. Teismas, atsižvelgęs į tai, jog
aktorius ilgą laiką televizijos seriale vaidino policijos vyresnįjį inspektorių ir buvo itin
gerai žinomas bei labai populiarus, vertino, kad tokio žinomumo pakanka kvalifikuoti
jį kaip viešą asmenį, ir tai sustiprina visuomenės interesą būti informuotai apie jo sulaikymą bei teismo procesus. Taigi, Teismo nuomone, asmenys, kurie visuomenei yra
neabejotinai gerai žinomi (dėl iš esmės bet kokių priežasčių), gali būti laikomi viešais
asmenimis.
Teismas taip pat pabrėžė, jog aktorius buvo sulaikytas Miuncheno alaus festivalio
metu, be to, jo lūkesčiai, kad jo privatus gyvenimas bus efektyviai apsaugotas, sumažėjo
ir dėl to, jog aktorius pats ankstesnių interviu metu buvo atskleidęs daug savo privataus
gyvenimo detalių.
Taigi nebuvo jokio pagrindo teigti, kad dienraščio leidėjas neužtikrino balanso tarp
savo intereso paskelbti aptartą informaciją ir aktoriaus teisės į jo privataus gyvenimo
gerbimą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui informaciją suteikė baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos, jis neturėjo pakankamų priežasčių manyti, jog privalėtų būti užtikrintas aktoriaus anonimiškumas. Todėl negalima ir teigti, kad dienraščio
leidėjas elgėsi nesąžiningai. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog visą informaciją, kurią
pirmajame straipsnyje paskelbė pareiškėjas, prokuroras tą pačią dieną patvirtino ir kitiems laikraščiams bei televizijos kanalams.
Teismas, be kita ko, pažymėjo ir tai, kad straipsniai iš esmės atskleidė ne aktoriaus
privataus gyvenimo detales, tačiau jo sulaikymo aplinkybes ir prieš jį pradėto baudžiamojo persekiojimo baigtį. Teismas padarė išvadą, kad dienraščio leidėjui paskirtos sankcijos nebuvo proporcingos teisėtam tikslui apsaugoti aktoriaus teisę į privatų gyvenimą.
Konstatuota, kad buvo pažeistas Konvencijos 10 straipsnis.
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5. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
5.1. Austrijos Konstitucinio Teismo sprendimo apžvalga
2012 m. kovo 14 d. Austrijos Konstitucinio Teismo sprendimas
bylose U466/11-18 ir U1836/11-131
Šiose bylose Austrijos Konstitucinis Teismas sprendė, ar vien Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) nuostatos (47 straipsnio) pažeidi‑
mas gali pagrįsti Konstitucinio Teismo kompetenciją ir kokią reikšmę Chartija turi
konstitucinės kontrolės metu.
Apžvelgiamame sprendime nustatyta, kad pareiškėjai (Kinijos piliečiai) 2010 metais atvyko į Austriją ir pateikė prašymus gauti tarptautinę apsaugą. Federalinė prieglobsčio tarnyba (vok. Bundesasylamt) dėl abiejų pareiškėjų priėmė administracinius
sprendimus, kuriais jų prašymai buvo atmesti. Dėl tokių administracinių sprendimų
pareiškėjai pateikė skundus Prieglobsčio teismui (vok. Asylgerichtshof), kartu prašydami
bylas nagrinėti žodžiu. Vadovaudamasis Prieglobsčio įstatymo 41 straipsnio 7 dalimi,
Prieglobsčio teismas abiejose bylose žodinio proceso atsisakė. Išnagrinėjęs bylas, Prieglobsčio teismas pareiškėjų skundus taip pat atmetė. Abu pareiškėjai, remdamiesi Austrijos federalinio konstitucinio įstatymo (vok. Bundes-Verfassungsgesetz) 144a straipsniu, tokius Prieglobsčio teismo sprendimus apskundė Austrijos Konstituciniam Teismui
(toliau – ir Teismas), argumentuodami konstitucijos garantuotų teisių pažeidimu (vok.
verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte) (teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą
bylos nagrinėjimą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 47 str.), ir prašė panaikinti apskųstus sprendimus, visiškai kompensuoti išlaidas bei
nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.
Pagal Austrijos federalinio konstitucinio įstatymo 144a straipsnį, Teismas nagrinėja skundus dėl Prieglobsčio teismo sprendimų, jei pareiškėjas tvirtina, kad sprendimu
buvo pažeista konstitucijos garantuota teisė arba jo teisės buvo pažeistos, taikant neteisėtą įsakymą, konstitucijai prieštaraujantį įstatymą ar neteisėtą tarptautinę sutartį.
Pareiškėjai konstitucijos garantuotų teisių pažeidimą išimtinai kildino iš Chartijos 47
straipsnio kylančių teisių. Įvertinęs tai, Teismas pirmiausia tikrino, ar įtariamas Chartijos pažeidimas pagrindžia Teismo kompetenciją ir ar Chartija pagal Austrijos federalinio konstitucinio įstatymo 144a straipsnį gali būti tikrinimo standartu Teisme.
Analizuodamas minėtus klausimus, Teismas visų pirma apibrėžė Chartijos teisinę
galią, nurodydamas, jog Chartija, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, yra tos pačios teisinės
galios kaip ir Sutartys (Europos Sąjungos sutarties (toliau – ir ESS) 6 str. 1 d.). Tokiu
būdu Chartija yra dalis Sąjungos pirminės teisės. Iš Chartijos 51 straipsnio matyti, kad
valstybės narės, įgyvendindamos Sąjungos teisę, Chartiją taiko tiesiogiai. Toliau, remdamasis savo praktika, Teismas priminė, kad jis iki šiol laikėsi pozicijos, jog Sąjungos teisė
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nesudaro jo vykdomos teisminės kontrolės standarto. Vis dėlto Teismas konstatavo, jog
ši dėl Sąjungos teisės iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo išreikšta Teismo jurisprudencija negali būti perimta Chartijos atžvilgiu. Sąjungos teisės viduje Chartija sudaro aiškiai
nuo „Sutarčių“ atskirtą sritį (palyginimui, taip pat ESS 6 str. 1 d.: „Chartija ir Sutartys“),
kuriai dėl nacionalinės konstitucinės tvarkos galioja specialios nuostatos.
Teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ETT) praktika dėl lygiavertiškumo (ekvivalentiškumo) principo, padarė išvadą, kad tiesiogiai
taikomos Sąjungos pripažintos teisės turi būti įgyvendinamos tokiame procese, kuris
sukurtas panašioms, iš valstybių narių teisinės tvarkos kylančioms teisėms. Teismas nurodė, kad Sąjungos teisės taikymo srityje Chartija šiuo metu teises saugo tokiu būdu,
kaip jas užtikrina Austrijos konstitucija, panašiai kaip konstitucijos garantuotas teises.
Kaip akcentuojama Chartijos preambulėje, Chartijoje deramai atsižvelgiant į Sąjungos
kompetenciją ir uždavinius bei į subsidiarumo principą, dar kartą įtvirtinamos pagrindinės teisės, kylančios iš visoms valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų ir
tarptautinių įsipareigojimų, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos (toliau – ir Konvencija), Sąjungos ir Europos Tarybos priimtų socialinių
chartijų ir ETT bei Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) teisminės praktikos. Austrijoje Konvencija taikoma tiesiogiai, ji turi konstitucinį statusą. Konvencijos
garantuotos teisės Austrijos federalinio konstitucinio įstatymo 144 ir 144a straipsnių
prasme yra konstitucijos garantuotos teisės, kurių apsaugą privalo užtikrinti Teismas.
Pagal su Chartija susijusius išaiškinimus, daugelis Chartijoje įtvirtintų teisių – tiek formuluotėmis, tiek tikslais – yra sukurtos pagal atitinkamų Konvencijoje įtvirtintų teisių
pavyzdį. Dėl to, atsižvelgdamas į ekvivalentiškumo principą, Teismas toliau tikrino, kokiu būdu ir kokio proceso metu gali būti remiamasi Chartijoje įtvirtintomis teisėmis
nacionalinės teisinės tvarkos kontekste.
Teismas pateikė nuorodą į Chartijos 51 straipsnį, eksplicitiškai įtvirtinantį „teises“ ir
„principus“. Jis pakartojo, kad Chartija Sąjungos teisės taikymo srityje daugeliu savo nuostatų – teisių – turi tą pačią užduotį kaip ir konstitucijos garantuotos teisės (autonominėje)
Austrijos teisės srityje. Egzistuojant daugiausia savo esme sutampantiems tikslams ir lingvistiniam Chartijos priklausomumui nuo Konvencijos, kurioje įtvirtintos teisės Austrijoje yra konstitucijos garantuotos teisės, atsiranda daugeliu aspektų sutampančios apsaugos
sritys. Teismo nuomone, jam negalint pasisakyti dėl turinio požiūriu panašių Chartijoje
įtvirtintų teisių, būtų prieštaraujama Austrijos Federalinėje Konstitucijoje įtvirtintai centralizuotos Konstitucinio Teismo kompetencijos koncepcijai. Todėl Teismas padarė išvadą, kad remiantis nacionaline teisine situacija, iš ekvivalentiškumo principo matyti, jog
Chartijoje įtvirtintomis teisėmis taip pat gali būti remiamasi Teisme kaip konstitucijos
garantuotomis teisėmis pagal Austrijos federalinio konstitucinio įstatymo 144 bei 144a
straipsnius. Bendros normų kontrolės procesų metu Chartijoje įtvirtintos teisės jos taikymo srityje sudaro tikrinimo standartą, ypač pagal Austrijos federalinio konstitucinio
įstatymo 139 ir 140 straipsnius. Kaip bebūtų, tai galioja tuomet, kai atitinkama Chartijos
garantija savo formuluote ir paskirtimi yra panaši į Austrijos Federalinės Konstitucijos
garantuotas teises. Iš tikrųjų, kai kurios Chartijoje įtvirtintos individualios garantijos savo
normatyvine struktūra visiškai skiriasi, ir kai kurios iš jų yra panašios ne į konstitucijos
garantuojamas teises, o į „principus“, kaip, pavyzdžiui, Chartijos 22 ar 37 straipsniai. Teismas padarė išvadą, jog tai, kurios Chartijoje įtvirtintos teisės sudaro tikrinimo standartą
Teisme, turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju.
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Teismas taip pat nurodė, kad jo praktikai Chartijos taikymo srityje (Chartijos 51 str.
1 d.) yra aktuali ETT jurisprudencija, kuri savo ruožtu taip pat atsižvelgia į EŽTT praktiką, kaip daro Teismas. Iš to išplaukia, kad Teismas prašymą dėl prejudicinio sprendimo
priėmimo ETT pateiks tuomet, kai bus abejonių dėl Sąjungos teisės nuostatų, įskaitant
Chartiją, aiškinimo. Jei tokių abejonių nekils, ypač atsižvelgiant į Konvenciją ir susijusią
EŽTT bei kitų aukščiausiųjų teismų praktiką, Teismas spręs neprašydamas prejudicinio sprendimo. Teismas su Chartija susijusių klausimų kontekste yra teismas, turintis
pareigą pateikti prašymą dėl prejudicinio sprendimo Sutarties dėl Sąjungos veikimo
(toliau – ir SESV) 267 straipsnio 3 dalies prasme. Tokiu būdu Prieglobsčio teismas,
konkrečioje byloje nesikreipdamas į ETT dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, pagal
Teismo jurisprudenciją nepažeidžia teisės kreiptis į kompetentingą teismą. Vis dėlto tai
nekeičia visų teismų turimos kompetencijos pateikti prašymą ETT dėl Sutarčių išaiškinimo ir Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų aktų galiojimo bei išaiškinimo pagal
SESV 267 straipsnį, kai teismas mano, jog tai yra reikalinga sprendimo byloje priėmimui. Apibendrindamas Teismas pažymėjo, kad jis – prireikus, po ETT pateikto prašymo
priimti prejudicinį sprendimą pagal SESV 267 straipsnį – Chartiją jos taikymo srityje
(Chartijos 51 str. 1 d.) naudoja kaip standartą nacionalinei teisei ir jai prieštaraujančias
bendras normas panaikina pagal Austrijos federalinio konstitucinio įstatymo 139 ir / ar
140 straipsnius. Tokiu būdu Teismas įvykdo savo pareigą iš nacionalinės teisinės tvarkos
pašalinti su Sąjungos teise nesuderinamas nuostatas. Teismas taip pat akcentavo, kad
pareiga pateikti prašymą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo neegzistuoja tuomet,
kai atsakymas į šį klausimą negali turėti jokios įtakos teisinio ginčo sprendimui. Toks
atvejis Chartijos taikymo srityje yra tuomet, kai konstitucijos garantuotos teisės, ypač
Konvencijoje įtvirtintos teisės, taikymo sritis atitinka Chartijos teisės taikymo sritį. Taigi, tokiu atveju Teismas priima sprendimą, remdamasis Austrijos konstitucine tvarka,
neprašydamas prejudicinio sprendimo.
Sistemiškai aiškindamas Chartijos 52 straipsnio 3 ir 4 dalis bei 53 straipsnį, Teismas
nurodė, jog iš nacionalinių konstitucijų, tarptautinių sutarčių ir Chartijos išplaukiančios
pagrindinės teisės turi būti aiškinamos kiek galima vieningiau. Vis dėlto Chartijos nuostatos valstybių narių institucijų aktams taikomos tik tuomet, kai jie „įgyvendina ES teisę“
(Chartijos 51 str. 1 d.), tai yra, kai skundai, kuriuose remiamasi Chartijos teise, patenka
į Sąjungos teisės taikymo sritį. Prieglobsčio teismas, priimdamas apskųstus sprendimus,
bet kokiu atveju „įgyvendino Sąjungos teisę“. Išanalizavęs Chartijos 47 straipsnio, 52
straipsnio 3 dalies, 53 straipsnio ir 52 straipsnio 1 dalies nuostatas, Teismas konstatavo,
jog Chartijos 52 straipsnio 1 dalyje numatyta išlyga (bet koks teisių ir laisvių įgyvendinimo apribojimas turi būti numatytas įstatymo), ypač pagal Chartijos 52 straipsnio 3
dalį ir 53 straipsnį, iš principo galioja visoms Chartijos pripažintoms teisėms, taip pat
Chartijos 47 straipsnio 2 daliai. Teismas vertino, jog Konvencijos 6 straipsnio taikymo
srityje Chartijos 47 straipsnio 2 dalis2 turi tokią pačią taikymo sritį ir reikšmę kaip ir
ankstesnis straipsnis. Be to, Konvencijos 6 straipsnio garantijos atitinkamai galioja Chartijos 47 straipsnio 2 dalies taikymo sričiai (kaip išdėstyta Chartijos išaiškinimuose, OL C
303, 2007, p. 30). Šiame kontekste Teismas, remdamasis savo praktika, atkreipė dėmesį,
kad minėtos garantijos galioja skirtingai, priklausomai nuo dalyko, proceso objekto ir
2
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instancijos. Baudžiamajame procese galioja griežčiausi reikalavimai, tuo tarpu civiliniame procese Teismas ir Konvencija leidžia apribojimus. Perkeliant šiuos svarstymus tai
Chartijos pripažintos garantijos taikymo srities daliai, kuri nėra susijusi su civilinėmis
teisėmis ir baudžiamuoju procesu, gali būti nuspręsta, kad toje dalyje apribojimai taip
pat galimi. Tačiau tiek, kiek tiesiogiai negali būti remiamasi Konvencijos 6 straipsniu,
individualių garantijų užtikrinimo apimtį galiausiai nustato Chartijos 52 straipsnio 1
dalis, kitaip tariant – proporcingumo principas. Atsižvelgdamas į tai, Teismas konstatavo, jog vertinant leistinumą atsisakyti žodinio nagrinėjimo yra svarbu, ar žodinio nagrinėjimo apribojimai būtini pagal Prieglobsčio įstatymo 41 straipsnio 7 dalį ir faktiškai
atitinka Sąjungos pripažintus, bendram interesui tarnaujančius tikslus ar teisių ir kitų
laisvių apsaugos reikalavimus.
Teismas, remdamasis EŽTT praktika, nurodė, kad tie procesai, kuriuose sprendžiama dėl užsieniečių prieglobsčio ir apgyvendinimo valstybės teritorijoje, nepatenka į
Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį. Vis dėlto iš Chartijos 47 straipsnio 2 dalies kyla
teisė į žodinį nagrinėjimą ir tokiose situacijose, kuriose tokia teisė dėl Konvencijos 6
straipsnio taikymo ribų tiesiogiai neišplaukia iš šio straipsnio. Atsižvelgiant į tai, kad
Chartijos 47 straipsnio 2 dalis pripažįsta pagrindinę teisę, kylančią ne tik iš Konvencijos, bet ir iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, į šią teisę taip pat turi
būti atsižvelgiama aiškinant konstitucijos garantuotą teisę į efektyvią teisminę apsaugą.
Ir atvirkščiai – aiškinant Chartijos 47 straipsnio 2 dalį, turi būti paisoma konstitucinių
tradicijų valstybėse narėse ir dėl to atskirų teisinės valstybės charakteristikų valstybėse
narėse. Tokiu būdu užtikrinama, kad aiškinant konstitucijos garantuotas teises nebus
pasiektas joks nuo atitinkamų Chartijos teisių nukrypstantis rezultatas.
Teismas, remdamasis EŽTT praktika, nurodė, kad nagrinėjimo žodžiu atsisakymas
yra leidžiamas, kai tą pateisina ypatingos aplinkybės. Be to, vertinant galimybę atsisakyti
žodinio nagrinėjimo, yra svarbu, kokios prigimties klausimas nagrinėjamas, taip pat tai,
kokią reikšmę ir reikalingumą nagrinėjimas žodžiu turi įrodymų tyrimui ir pateikimui
bei teisinių klausimų išsprendimui. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, Teismas vertino, jog nėra jokių teisinių abejonių nei dėl Prieglobsčio įstatymo 41 straipsnio 7 dalies
konstitucingumo, nei dėl to, kad Prieglobsčio teismas, atsisakydamas nagrinėjimo žodžiu, šiai normai būtų priskyręs nekonstitucinį turinį. Žodinio nagrinėjimo atsisakymas
bylose, kuriose faktai iš turimų aktų ir skundo atrodo aiškūs arba, atlikus tyrimus, nekyla jokių abejonių, kad argumentai nepatvirtina faktų, atitinka Chartijos 47 straipsnio 2
dalį, jei prieš tai jau vyko administracinė procedūra, kurios metu šalys buvo išklausytos.
Apibendrindamas Teismas konstatavo, jog nenustatytas joks skundą pateikusių asmenų
teisių pažeidimas. Teismas pareiškėjų skundus atmetė kaip nepagrįstus.
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5.2. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos sprendimo apžvalga
2012 m. balandžio 16 d. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos sprendimas
byloje Nr. 3232321
Šioje byloje Prancūzijos Respublikos Valstybės Taryba (toliau – ir Taryba) na‑
grinėjo ginčą tarp susijusių įmonių grupei priklausančios įmonės (toliau – ir pareiš‑
kėjas) ir mokesčių administratoriaus dėl minėtos grupės patronuojančios įmonės
pareiškėjui suteikto atleidimo nuo skolos įtraukimo į paslaugų apmokestinamąją
vertę, nuo kurios skaičiuojamas mokėtinas pridėtinės vertės mokestis.
Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas siekė panaikinti mokesčių administratoriaus
sprendimą, kuriuo jam buvo pripažinta pridėtinės vertės mokesčio nepriemoka. Šis
sprendimas buvo priimtas atlikus mokestinį patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad pareiškėjas priklausė susijusių įmonių grupei ir išimtinai šiai grupei priklausančių įmonių
vardu jis teikė apmokestinamąsias paslaugas, susijusias su apsauga, komunikacija, žmogiškųjų išteklių bei verslo valdymu. Šios grupės įmonės paslaugos gavėjams išrašydavo
sąskaitas ir kontroliavo atsiskaitymą, o pareiškėjui atitinkamai pervesdavo dalį gauto
atlygio. Kadangi pareiškėjas negalėjo pats nustatyti šių paslaugų įkainių, jo sąnaudos
nuolat viršijo pajamas. 1997 metais šių įmonių grupės patronuojanti įmonė sumokėjo
pareiškėjui avansą, tačiau po metų atleido pareiškėją nuo visų šio avanso pagrindu atsiradusių skolinių įsipareigojimų.
Atlikęs pareiškėjo mokestinį patikrinimą, mokesčių administratorius perskaičiavo
jo suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, nurodydamas sumokėti pridėtinės vertės
mokestį nuo minėtos avanso sumos bei delspinigius. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės
instancijos teismai tokį mokesčių administratoriaus sprendimą paliko galioti.
Nagrinėdama šį mokestinį ginčą, Taryba ginčo teisiniams santykiams taikytinas
nacionalinės teisės nuostatas aiškino remdamasi 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra
pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 11 straipsnio A dalies
1 punkto a papunkčiu. Ši nuostata įtvirtino, kad šalies teritorijoje apmokestinamąją vertę sudaro „tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų <...> atveju – viskas, kas sudaro atlygį,
kuris yra ar turi būti tiekėjo gautas iš pirkėjo, kliento ar trečiosios šalies už tokias prekes
ar paslaugas, įskaitant subsidijas, tiesiogiai susijusias su šių prekių ar paslaugų kaina“.
Be kita ko, remdamasi minėta nuostata, Taryba, vertindama ginčo faktinę situaciją, nurodė, kad minėti patronuojančios įmonės veiksmai leido pareiškėjui teikti grupės
įmonėms paslaugas už mažesnę kainą nei jų savikaina, todėl minėtas atleidimas nuo
skolos turėtų būti vertinamas, kaip aptariamų paslaugų kainos sudėtinė dalis. Atitinkamai minėta paskola turėjo būti įtraukta į paslaugų apmokestinamąją vertę.
Šiomis aplinkybėmis Taryba atmetė pareiškėjo skundą ir paliko galioti mokesčių
administratoriaus bei žemesnių instancijų teismų sprendimus.
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5.3. Čekijos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga
2012 m. balandžio 25 d. Čekijos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo
sprendimas byloje Nr. 6 Ads 111/2011 – 871
Šioje byloje Čekijos Respublikos vyriausiasis administracinis teismas spren‑
dė klausimą dėl 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims,
savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje,
iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr.
118/97 (OL L 28, 1997, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 3),
su pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1992/2006 (OL L 392, p. 1, toliau – ir Reglamentas Nr. 1408/71),
6 straipsnio, numatančio, kad reglamentas pakeičia socialinės apsaugos konvenci‑
jas, išaiškinimo.
Čekijos Respublikos socialinės apsaugos tarnyba (atsakovas) sprendė senatvės pensijos skyrimo pareiškėjai, Čekijos Respublikos pilietei, klausimą. Pareiškėja 1970 m. studijavo Lenkijoje ir prašė jos buvimą šioje valstybėje įskaičiuoti į socialinio draudimo
stažą. Remdamasis Čekijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos konvencijoje dėl socialinės apsaugos (toliau – ir Konvencija) numatytais pagrindais, atsakovas darė nuorodą į
Lenkijos viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą, kuriuo atsisakyta buvimą
Lenkijoje studijų metu pripažinti socialinio draudimo laikotarpiu. Pareiškėja dėl priimto sprendimo pateikė skundą Prahos miesto teismui. Ji ginčijo išmokos dydį, remdamasi
Reglamento Nr. 1409/71 nuostatomis. Prahos miesto teismas skundą atmetė. Pareiškėja
padavė kasacinį skundą.
Nagrinėdamas kilusį ginčą, Čekijos Respublikos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad pareiškėjos teisė į senatvės pensiją atsirado 2008 m., t. y. tuo metu,
kai Čekijos Respublika, kaip Europos Sąjungos narė, buvo saistoma Europos Sąjungos
acquis communautaire, inter alia Reglamento Nr. 1408/71 nuostatų. Nors atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, Reglamentą Nr. 1408/71 paminėjo šio sprendimo konstatuojamoje dalyje, tačiau nepaaiškino, kaip jo nuostatos turėtų būti taikomos ginčo
santykiams. Kitaip tariant, pareiškėjos ginčijamame sprendime nenurodoma, kaip turėtų
būti vertinamas nacionalinės teisės, Reglamento Nr. 1408/71 ir Konvencijos santykis.
Iš Reglamento Nr. 1408/71 6 straipsnio nuostatų matyti, kad šis Europos teisinis instrumentas pakeitė bet kurias socialinės apsaugos konvencijos nuostatas, kurių privalo
laikytis valstybės narės. Šios nuostatos daro nuorodą į nacionalinio teisinio reguliavimo
ir tarptautinių susitarimų dėl socialinės apsaugos suderinimą, todėl dvišalių susitarimų
nuostatos nebegali būti taikomos. Teismas pabrėžė, kad Čekijos Respublika Reglamento
Nr. 1408/71 prieduose nesusitarė dėl jokių išimčių, susijusių su Konvencijos taikymu ar
Čekijos piliečių studijų užsienyje laikotarpių vertinimo. Atsižvelgęs į tai, Čekijos Respublikos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad Konvencijos nuostatos nėra
tos teisės normos, kuriomis remiantis viešojo administravimo subjektas privalo priimti
1

http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/CZ01/CZ01000192.PDF
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sprendimą. Teismas pabrėžė, kad atsakovui tenka pareiga įvertinti, ar šis atvejis patenka
į Reglamento Nr. 1408/71 taikymo sritį (t. y. ar pareiškėja studijų Lenkijoje metu gali
būti pripažįstama darbuotoja Europos Sąjungos Reglamento Nr. 1408/71 prasme) ir tai,
ar šis atvejis atitinka persikėlimo elementą, numatytą Reglamento 2 straipsnio 1 dalyje.
Be to, teismas pateikė nuorodą į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 3
d. sprendimą byloje Tomaszewska (C-440/09), kuriame konstatuota, kad nustatydama
darbuotojo migranto teisei į senatvės pensiją įgyti nacionalinėje teisėje reikalaujamą
minimalų draudimo laikotarpį, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija
turi atsižvelgti į visus darbuotojo migranto vykdant profesinę veiklą įgytus draudimo
laikotarpius, įskaitant įgytuosius kitose valstybėse narėse. Tik tokia teisės nuostatų analizė leis atsakovui deramai nuspręsti, ar ginčo santykiams taikoma Europos Sąjungos
teisė, ar galbūt šis atvejis laikytinas vien tik vidaus situacija, kuriai taikytinas nacionalinis teisinis reguliavimas. Atsižvelgęs į paminėtus argumentus, Čekijos Respublikos
vyriausiasis administracinis teismas perdavė bylą iš naujo nagrinėti atsakovui, nurodydamas, kad būtent atsakovas turėtų patikrinti, ar nagrinėjamam atvejui nėra taikomos
Reglamento Nr. 1408/71 nuostatos.
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Priedai
Raidinė dalykinė rodyklė
Analogija – įstatymo, teisės analogija – 2.2.1.1 (I dalis).
Antstolis – antstolių darbo vieta – 1.9. (I dalis).
Apeliacija – Ž24.1. (III dalis).
Apgyvendinimas – gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimo tvarka – 1.14.
(I dalis).
Aplinka – 1.11. (I dalis), mokestis už aplinkos teršimą – 2.3.3. (I dalis).
Apmokestinimas – E33.5. (III dalis), dvigubo apmokestinimo išvengimas – 2.3.2. (I
dalis), apmokestinamasis asmuo – 2.3.1. (I dalis).
Asmuo – viešas asmuo – Ž4.5. (III dalis).
Atliekos – atliekų tvarkymas – 1.11. (I dalis), 1.20. (I dalis).
Atskaita – teisė į mokesčio atskaitą – 2.3.1. (I dalis), E3.1. (III dalis), E3.5. (III dalis).
Balsavimas – 1.15. (I dalis).
Bankrotas – bankroto administratorių veiklos kontrolė – 1.8. (I dalis).
Byla – žodinis bylos nagrinėjimas – Ž4.1. (III dalis).
Būstas – valstybės parama būstui – 1.13. (I dalis).
Buveinė – nuolatinė buveinė – 2.3.2. (I dalis).
Chartija – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 2.4.1. (I dalis), 5.2. (III dalis).
Deklaravimas – fiktyvus deklaravimas – 2.6.1. (I dalis), pagalbos neskyrimas neteisingų
plotų deklaravimo atveju – E3.4. (III dalis).
Direktyva – Šeštoji direktyva – E3.5. (III dalis), 5.1. (III dalis).
Diskrecija – 1.19. (I dalis).
Draudimas – draudimas eiti pareigas, susijusias su pasibaigusiais valstybės tarnybos
teisiniais santykiais – 2.5.1. (I dalis).
Ekspertizė – išlaidos už ekspertizės atlikimą – 2.9.3. (I dalis).
Energetika – elektros energetika – 1.3. (I dalis).
Gyventojas – ilgalaikis gyventojas – E3.2. (III dalis).
Informacija – teisė į informaciją – 2.8.1. (I dalis).
Infrastruktūra – 1.19. (I dalis).
Interesas – viešųjų ir privačių interesų derinimas – 2.5.1. (I dalis).
1
2
3

Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, sprendimų
ir kitų dokumentų indeksas leidinyje.
Raidė „Ž“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą.
Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ar
prejudicinį sprendimą.
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Išlaidos – bylinėjimosi išlaidos – kitos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu – 2.9.3.
(I dalis).
Išmoka – savivaldybės tarybos nariui skiriama išmoka – 1.12. (I dalis), 1.15. (I dalis).
Išsiuntimas – sprendimas išsiųsti užsienietį iš šalies – E3.3. (III dalis).
Įkainis – komunalinių atliekų tvarkymo įkainiai – 1.11. (I dalis).
Įrodinėjimas – įrodinėjimo našta – 1.20. (I dalis), E3.5. (III dalis).
Judėjimas – laisvas asmenų judėjimas – E3.3. (III dalis).
Kaina – ortopedijos techninių priemonių kaina – 2.2.2. (I dalis).
Klasė – bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektavimas – 1.16. (I dalis).
Kompetencija – kompetencijos viršijimas – 1.12. (I dalis).
Konfidencialumas – 2.8.1. (I dalis).
Konkurencija – 2.2.1. (I dalis), 2.2.2. (I dalis).
Leidėjas – dienraščio leidėjas – Ž4.5. (III dalis).
Leidimas – leidimas apsigyventi valstybėje narėje – E3.2. (III dalis), leidimas įvažiuoti į
Kuršių nerijos teritoriją – 1.10. (I dalis).
Loterija – 2.7.1. (I dalis)
Meras – savivaldybės mero kompetencija – 1.17. (I dalis).
Mokestis – mokestinis ginčas – Ž4.2. (III dalis), 5.1. (III dalis), pridėtinės vertės mokestis
– 2.3.1. (I dalis), E3.1. (III dalis), E3.5. (III dalis), 5.1. (III dalis), mokestis už aplinkos
teršimą – 2.3.3. (I dalis).
Mokykla – bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimas – 1.16. (I dalis).
Mokslas – teisė siekti aukštojo mokslo – 1.1. (I dalis).
Motyvai – teismo sprendimo motyvų nebuvimas – 1.18. (I dalis).
Nedarbingumas – nedarbingumo pažymėjimas – 1.7. (I dalis).
Neproporcingumas – E3.2. (III dalis).
Nesąžiningumas – 2.3.1. (I dalis).
Norminis administracinis aktas – 1. (I dalis), 2.9.1. (I dalis).
Nuobauda – tarnybinė nuobauda – 2.4.1. (I dalis).
Nuoma – savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuoma – 1.13. (I dalis).
Nuosavybė – nuosavybės apsauga – Ž4.3. (III dalis), nuosavybės teisių atkūrimas – Ž4.3.
(III dalis).
Nuteisimas – užsieniečio nuteisimas baudžiamąja tvarka – E3.3. (III dalis).
Nutraukimas – bylos nutraukimas – 1.16. (I dalis).
Parama – socialinės paramos teisinis reguliavimas – 1.7. (I dalis), valstybės parama
būstui – 1.13. (I dalis), Europos Sąjungos finansinė parama – 2.6.1. (I dalis).
Paskelbimas – teismo sprendimo dėl norminio administracinio akto pripažinimo
neteisėtu paskelbimas – 1.13. (I dalis).
Paslaptis – komercinė paslaptis – 2.8.1. (I dalis).
Paslauga – paslaugų apmokestinamoji vertė – 5.1. (III dalis).
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Pažyma – pažyma apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą
(išvežimą) – 2.3.3. (I dalis).
Pensija – teisė į senatvės pensiją – 5.3. (III dalis).
Piktnaudžiavimas – 2.3.1. (I dalis).
Posėdis – savivaldybės tarybos posėdžių teisėtumas – 1.15. (I dalis), 1.17. (I dalis).
Priežiūra – savivaldybių administracinė priežiūra – 1.16. (I dalis).
Principas – gero viešojo administravimo principas – 1.18. (I dalis), įstatymų viršenybės
principas – 1.14. (I dalis), lygiateisiškumo principas – 1.6. (I dalis), 1.10. (I dalis), 1.19.
(I dalis), non bis in idem principas – E3.4. (III dalis), principas „teršėjas moka“ – 1.11. (I
dalis), 1.20. (I dalis), proceso lygiateisiškumo principas – Ž4.2. (III dalis), teisinio tikrumo
principas – Ž4.4. (III dalis), res judicata principas – Ž4.4. (III dalis), proporcingumo
principas – 1.6. (I dalis), 1.11. (I dalis), 1.20. (I dalis), sutarties laisvės principas – 2.8.1.
(I dalis), teisėtumo principas – 1.15. (I dalis), 1.18. (I dalis), teisėtų lūkesčių apsaugos
principas – 1.18. (I dalis), 1.19. (I dalis), teisinės valstybės principas – 1.4. (I dalis).
Privatumas – teisė į privataus gyvenimo apsaugą – 2.1.1. (I dalis).
Procedūra – administracinė procedūra – 1.15. (I dalis).
Profesinė sąjunga – 2.4.1. (I dalis).
Reikalavimas – reikalavimo užtikrinimo priemonės – 2.9.2. (I dalis).
Reklama – išorinė reklama – 1.18. (I dalis).
Remontas – statinio paprastasis remontas – 1.5. (I dalis).
Renkamasis organas – profesinės sąjungos renkamasis organas – 2.4.1. (I dalis).
Rinka – atitinkama rinka – 2.2.2. (I dalis).
Rinkliava – vietinė rinkliava – 1.10. (I dalis), 1.11. (I dalis), 1.19. (I dalis), 1.20. (I dalis),
rinkliava už leidimą apsigyventi – E3.2. (III dalis).
Sankcija – ekonominė sankcija – 1.4. (I dalis), E3.4. (III dalis), teisinių sankcijų
nustatymas – 1.8. (I dalis), baudžiamųjų sankcijų kumuliavimo draudimo taisyklė –
E3.4. (III dalis), ilgalaikė sankcija – 2.6.1. (I dalis).
Santuoka – fiktyvi santuoka, teisė į santuoką – 2.1.1. (I dalis).
Saugumas – privalomos visuomenės saugumo priežastys – E3.3 (III dalis).
Saviraiška – saviraiškos laisvė – Ž4.5. (III dalis).
Senatis – senaties terminas – 2.2.1. (I dalis).
Skola – atleidimas nuo skolos – 5.1. (III dalis).
Socialinė apsauga – 5.3. (III dalis).
Spraga – teisės spraga – 2.2.1. (I dalis).
Sprendimas – teismo sprendimas – 1.18. (I dalis), įsiteisėjęs teismo sprendimas – Ž4.4.
(III dalis).
Statinys – statinio paprastasis remontas – 1.5. (I dalis).
Stažas – socialinio draudimo stažas – 5.3. (III dalis).
Studijos – valstybės finansuojamos studijų vietos – 1.1. (I dalis).
Sukčiavimas – 2.3.1. (I dalis).
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Susitarimas – draudžiamas susitarimas – 2.2.2. (I dalis).
Sutartis – tarptautinė sutartis – 2.3.2. (I dalis), 5.3. (III dalis).
Sutikimas – profesinės sąjungos išankstinis sutikimas skirti tarnybinę nuobaudą – 2.4.1.
(I dalis).
Šildymas – buto šildymo būdo keitimas – 1.5. (I dalis).
Tarnyba – vidaus tarnyba, grąžinimas į tarnybą – 2.9.2. (I dalis), valstybės tarnyba –
2.5.1. (I dalis).
Teisė – teisė į teisingą bylos nagrinėjimą – Ž4.1. (III dalis), Ž4.2. (III dalis), Ž4.4. (III dalis),
teisė neduoti parodymų prieš save – Ž4.2. (III dalis), teisė į veiksmingą teisinės gynybos
priemonę – Ž4.3. (III dalis), teisė apsigyventi, kliūtis pasinaudoti teise apsigyventi –
E3.2. (III dalis).
Teisės norma – naujos teisės normos – 1.17. (I dalis).
Terminai – 1.15. (I dalis), 1.16. (I dalis), 2.9.2. (I dalis).
Tyrimas – neįsigaliojusio norminio administracinio akto teisėtumo tyrimas – 2.9.1. (I
dalis), papildomo tyrimo atlikimas – 2.2.1. (I dalis).
Turtas – ilgalaikis turtas – E3.1. (III dalis).
Ugdymas – geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilė – 1.1. (I dalis).
Vidaus situacija – 5.3. (III dalis).
Viešasis administravimas – viešojo administravimo institucijos pareiga motyvuoti
priimamus sprendimus – 1.2. (I dalis), viešojo administravimo institucijos teisė pakeisti
(panaikinti) savo sprendimą – 1.4. (I dalis).
Vieta – komercinės‑ūkinės veiklos vieta – 2.3.2. (I dalis).
Vietos savivalda – 1.12. (I dalis), 1.14. (I dalis), 1.15. (I dalis), 1.17. (I dalis).
Žemės ūkis – bendra žemės ūkio politika – E3.4. (III dalis).
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Santrumpos

Santrumpos
AB
ABTĮ
angl.
ATPK		
AVMI
b. l.
BUAB
CK
CPK
d.
DK
doc.
dr.
EB
EBPO
ES
ESS
ESTT
ETT
EŽTK
EŽTT
EŽŪFKP
FNTT

akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
angliškai
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
bylos lapas
bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
diena, dalis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
docentas
daktaras
Europos Bendrija
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
Europos Sąjunga
Europos Sąjungos sutartis
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Europos Teisingumo Teismas
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
Europos Žmogaus Teisių Teismas
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
g.
gatvė
ha
hektaras
k.
kalba
KASOKTĮ Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo
tarnybos įstatymas
kg
kilogramas
kt.
kita, kiti
kv.
kvadratinis
l.
lapas
LEZ
laisvoji ekonominė zona
lot.
lotyniškai
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LR
Lt
LVAT
m
m.
MAĮ
mėn.
MGK
mln.
NDNT
Nr.
ORPTA
OTP
p.
pan.
pareišk.
PC
proc.
prof.
PSDF
PVM
PVMĮ
pvz.
RAAD
reg.
Rink.
SAM
SESV
STR
str.
t
t. y.
t. t.
t.
TŪB
tūkst.
UAB
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Lietuvos Respublika
litas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
metras
metai, miestas
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
mėnuo
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
milijonas
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
numeris
Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacija
ortopedijos techninės priemonės
punktas, puslapis
panašiai
pareiškimas
prekybos centras
procentas
profesorius
Privalomasis sveikatos draudimo fondas
pridėtinės vertės mokestis
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
pavyzdžiui
regiono aplinkos apsaugos departamentas
registracija
rinkinys
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
statybos techninis reglamentas
straipsnis
tona
tai yra
taip toliau
tomas
tikroji ūkinė bendrija
tūkstantis
uždaroji akcinė bendrovė

Santrumpos

VAĮ
VĮ
vyr.
VLK
VMI
VSD
VSĮ
VšĮ
VTEK
VTĮ
Žin.
Žr.
ŽŪK

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
valstybės įmonė
vyriausiasis
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
viešoji įstaiga
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Valstybės žinios
žiūrėti
žemės ūkio kooperatyvas
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