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I. Administracinių teismų praktika

I. Administracinių teismų praktika

1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.
įsakymo Nr. V-1170 „Dėl Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos
patvirtinimo“ 2.4 ir 2.5 punktų (2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-636 redakcija)
atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui
Administracinė byla Nr. I442-14/2013
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00003-2013-7
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. lapkričio 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio, Dainiaus Raižio (pranešėjas),
Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant Lietuvos Respublikos Seimo nario Vytenio Povilo Andriukaičio atstovams
advokatui Žilvinui Mišeikiui ir S. R., Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos atstovei Olgai Pacevičienei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal
pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Vytenio Povilo Andriukaičio pareiškimą
dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo
Nr. V-636 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1170 „Dėl
Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“
2.4 ir 2.5 punktų ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos
1 d. įsakymu Nr. V-1170 patvirtintos Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo
metodikos (2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-636 redakcija) 16 punkto atitikties
konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam aukštųjų mokyklų autonomijos principui,
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos“ 8 straipsniui, ir dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1170 patvirtintos Aukštosios mokyklos realiųjų
išteklių vertinimo metodikos (2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-636 redakcija)
16 punkto atitikties Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 2 punktui bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 daliai.
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Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytenis Povilas Andriukaitis (toliau
– ir pareiškėjas) pareiškimu, kurį patikslino (b. l. 27–33), kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1170 „Dėl Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių
vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas) 2.4 ir 2.5 punktai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. V-1170 (toliau – ir 2011 m. Įsakymas) patvirtintos Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos (2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-636 redakcija) (toliau – ir Metodika) 16 punktas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintam aukštųjų mokyklų autonomijos principui, Lietuvos Respublikos įstatymo
„Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 8 straipsniui, taip
pat – ar Metodikos (2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-636 redakcija) 16 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 2 punktui bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 daliai.
Pareiškime nurodo, kad pagal Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009,
Nr. 54-2140, 61, 101) 44 straipsnio 4 dalį, Vyriausybei buvo suteikti įgalinimai parengti
bei patvirtinti aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašą. 2010 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) nutarimu Nr. 1317 (Žin., 2010,
Nr. 113-5760) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – ir Švietimo ir mokslo ministerija) buvo pavesta patvirtinti aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodiką. Pareiškėjas pabrėžia, jog remiantis būtent šia metodika yra
atliekamas aukštųjų mokyklų išorinis vertinimas bei atlikto vertinimo pagrindu sprendžiama, ar akredituoti konkrečią aukštąją mokyklą. 2011 m. Įsakymu buvo patvirtinta aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodika, tačiau 2012 m. balandžio
6 d. skundžiamu Įsakymu patvirtinta naujos redakcijos aukštosios mokyklos realiųjų
išteklių vertinimo metodika. Pareiškėjo nuomone, skundžiamas Įsakymas prieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija) ir joje įtvirtintam teisinės
valstybės principui, numatančiam, jog įstatymai atgal negalioja (lex retro non agit). Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog 2011 m. Įsakymu patvirtinus aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodiką, aukštosios mokyklos pradėjo rengti savo ilgalaikių
strateginių planų pakeitimus, savo veiklą bei išteklius orientuodamos į patvirtintoje
metodikoje nustatytus rodiklius. Tačiau, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimą,
iki 2012 m. balandžio 24 d. universitetai negalėjo atlikti paminėtų planų korekcijų – senatai tokių įgaliojimų neturėjo, o universitetų taryboms tokie įgaliojimai buvo
panaikinti paminėtu Konstitucinio Teismo nutarimu. Tačiau nepaisant tokio galiojusio
teisinio reguliavimo ir susiklosčiusios situacijos, švietimo ir mokslo ministras Įsakymu
patvirtino naujos redakcijos Metodiką, kurioje buvo nustatyti nauji rodikliai ir jų
reikšmės, taip pat nustatyta, jog pagal minėtus rodiklius universitetai bus vertinami ir
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už ankstesnius metus (Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktai). Pareiškėjo nuomone, šiuo atveju
susidaro situacija, kai aukštosios mokyklos, vadovaudamosi ankstesniais teisės aktais
bei 2011 m. Įsakymu patvirtinta ankstesnės redakcijos aukštųjų mokyklų realiųjų
išteklių vertinimo metodika, įgijo tam tikras teises ir teisėtus lūkesčius investuoti
savo išteklius į sritis, lemiančias studijų vykdymo kokybę, taip pat atsirado lūkesčiai
dėl objektyvaus, nediskriminacinio ir teisėto aukštosios mokyklos realiųjų išteklių
vertinimo. Pareiškėjas pabrėžia, jog aukštosios mokyklos pagrįstai galėjo tikėtis, kad jei
jos įvykdys įstatymų reikalavimus, minėti jų lūkesčiai bus ginami valstybės ir saugomi.
Pagal esamą teisinį reguliavimą ir Metodiką, aukštųjų mokyklų duomenis numatoma
vertinti pagal vėliau priimtą teisės aktą, nors universitetai rengė savo lokalius dokumentus ir teisės aktus būtent pagal ankstesniu teisės aktu – 2011 m. Įsakymu – patvirtintą metodiką. Be to, iš Įsakymo matyti, kad atliekant aukštųjų mokyklų vertinimą
bus renkami duomenys už ankstesnius metus, t. y. retroaktyviai. Tačiau pagal lex retro
non agit (įstatymas atgal negalioja) principą teisės normos negali būti taikomos juridiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, įvykusioms dar iki teisės akto įsigaliojimo. Įsakymu patvirtintos Metodikos taikymas, vertinant ir naudojant reikalingus vertinimui
aukštųjų mokyklų duomenis, objektyviai atsiradusius dar iki Metodikos patvirtinimo,
pareiškėjo manymu, akivaizdžiai prieštarauja šiam principui.
Pareiškėjas taip pat nurodo, kad aukštosios mokyklos akreditavimas bei vertinimas, remiantis Konstitucijai prieštaraujančiu Įsakymu patvirtinta Metodika, pažeidžia
Mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi jai suteiktą autonomiją, kadangi universitetai įgijo teisėtus ir pagrįstus lūkesčius investuoti turimus resursus į konkrečias
sritis, lemiančias studijų vykdymo kokybę bei reglamentuotas ankstesnėje 2011 m. Įsakymu patvirtintoje metodikoje. 2012 m. Įsakymu patvirtinus Metodiką, jie objektyviai
negalėjo dar kartą per tokį trumpą laikotarpį savo veiklą bei išteklius perorientuoti į
naujoje Metodikoje nustatytus visiškai naujus rodiklius ir reikšmes. Toks teisinis reguliavimas, pareiškėjo vertinimu, yra nesąžiningas ir neteisingas.
Pareiškėjas taip pat nurodo, jog Metodikos 11 ir 16 punktuose nustatytas rodiklis
vertinti aukštosios mokyklos priimamų studijuoti asmenų akademinį pasirengimą ir
pasirenkamų studijų motyvaciją, siejant ją su nutraukusiųjų studijas asmenų skaičiumi,
prieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 10 punktui, pagal kurį
studentai turi teisę aukštosios mokyklos senato nustatyta tvarka nutraukti ir atnaujinti
studijas. Pareiškėjas pabrėžia, jog nutraukusiųjų studijas studentų motyvacija aukštajai
mokyklai nėra žinoma (išskyrus studentų studijų nutraukimą dėl nepažangumo),
o nutraukti studijas studentai savo noru gali dėl įvairių priežasčių, todėl šis rodiklis
negali būti vienareikšmiškai siejamas su priimamų studijuoti asmenų akademiniu
pasirengimu ir pasirenkamų studijų motyvacija. Pareiškėjo nuomone, paminėtas
rodiklis prieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 11 punktui,
pagal kurį studentai turi teisę išeiti akademinių atostogų, neprarasdami studento
statuso. Šie studentai nėra nutraukę studijų, tačiau Metodikoje jie nepriskiriami
prie studijuojančiųjų, nors grįžę iš akademinių atostogų jie sėkmingai baigia studijas. Paminėtas rodiklis, pareiškėjo manymu, taip pat prieštarauja Konstitucijos
52 straipsnyje įtvirtintai žmogaus teisei į orumą ir privatų gyvenimą, nes Metodikoje nėra išskirta atskira studentų kategorija, kurie mirė vertinamojo studijų laikotarpio metu – mirę studentai pagal Metodiką laikomi nutraukusiais studijas. Pareiškėjas
pabrėžia, kad trečiosios pakopos studijose, kur paprastai studijuoja nedidelis skaičius
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studentų, net ir vieno mirusio studento atvejis tampa ženklus rodiklis neigiamai įvertinti aukštąją mokyklą.
Pareiškėjas teigia, kad dėl paminėtų argumentų Metodika nėra objektyvi, neatspindi ir iškreipia aukštosios mokyklos realiuosius išteklius, todėl prieštarauja Civilinio
kodekso 1.5 straipsnio 1 daliai, pagal kurią civilinių santykių subjektai, įgyvendindami
savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.
Rengiant bylą nagrinėti teisme, buvo gautas atsakovo Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ir atsakovas) atsiliepimas (b. l. 56–61). Švietimo ir mokslo ministerija su
patikslintu pareiškimu ir jame išdėstytais argumentais nesutinka bei mano, jog Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktai ir Metodikos 16 punktas neprieštarauja konstituciniam teisinės
valstybės principui, Konstitucijos 22 straipsnyje įtvirtintai žmogaus teisei į privatų gyvenimą, orumą ir garbę, Mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 1 daliai, 55 straipsniui,
Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 8 straipsniui, taip
pat – Metodikos 16 punktas neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei Civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 daliai.
Švietimo ir mokslo ministerija, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo
43 straipsnio 4 dalimi, nurodo, jog aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarką tvirtina Vyriausybė. Įgyvendindama Mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalį, Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2010, Nr. 1313-5760) 2.1 punktą, Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Metodiką. Pabrėžia, jog aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo rodikliai yra skirti išmatuoti Mokslo ir studijų įstatyme numatytų aukštųjų mokyklų funkcijų vykdymo kokybę. Siekiant įvertinti aukštųjų mokyklų pažangos tendencijas, duomenys apie
aukštųjų mokyklų situaciją buvo renkami už trejus metus. Tokia švietimo įstaigų stebėsenos praktika, kaip ir rodiklių kaita, taikoma daugelyje užsienio valstybių. Aukštųjų
mokyklų išoriniu vertinimu siekiama nustatyti aukštosios mokyklos stipriąsias sritis ir
informuoti aukštąsias mokyklas bei visuomenę apie sritis, kurias reikia tobulinti. Atsakovas pažymi, jog vertinami ne absoliučiai visi aukštosios mokyklos veiklos aspektai,
o tam tikros pasirinktos sritys. Aukštųjų mokyklų pareiga yra kokybiškai veikti visose
veiklos sferose, net jei pasirinkti vertinimo kriterijai neapima visų veiklos aspektų. Be
to, rengiant aukštųjų mokyklų vertinimo kriterijų rinkinį vykę aptarimai su aukštosiomis mokyklomis, iš ekspertų ir aukštųjų mokyklų sudarytos intensyviai dirbusios
darbo grupės liudija, kad aukštųjų mokyklų realiesiems ištekliams vertinti pasitelkta
grupė kriterijų, dėl kurių buvo sutarta. Metodikos patikslinimas buvo inicijuotas atsižvelgus į aukštųjų mokyklų išsakytus pastebėjimus, kad nepakankamai aiškiai ir tiksliai
apibrėžta, kokios informacijos prašoma iš aukštųjų mokyklų. Siekiant, kad visos aukštosios mokyklos nedviprasmiškai suvoktų rodiklius ir kriterijus, kad jie būtų apibrėžti
atsižvelgiant į praktikos sudėtingumą, ir buvo sudaryta darbo grupė rodiklių apibrėžimams bei skaičiavimui tikslinti. Atsakovas pabrėžia, jog pakeistoje Metodikoje nebuvo nustatyta jokių sąlygų, pabloginančių aukštųjų mokyklų padėtį ir lemiančių neigiamas pasekmes, šiame teisės akte nebuvo esminių pakeitimų, jų imtasi siekiant teisinio
aiškumo ir tikslumo Metodikos rodiklių išaiškinimuose. Vertinimas apima praėjusių
metų pasiekimus, siekiant identifikuoti aukštųjų mokyklų būklę, jos pokyčius, vykstančių procesų tendencijas. Metodika šia prasme netaikoma atgaline data, nes visas verti13
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nimas skirtas aukštosios mokyklos esamos būklės tobulinimui. Be to, tikslaus kriterijų
rinkinio, pagal kurį bus vertinami realieji ištekliai, nežinojimas iš anksto jokiu būdu
neatleidžia aukštosios mokyklos nuo pareigos siekti kuo geresnės kokybės visa veiklos
apimtimi.
Švietimo ir mokslo ministerija taip pat pažymi, jog Metodikoje, kuri buvo patvirtinta įgyvendinant Mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalį bei minėto Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1317 2.1 punktą, nėra nustatomi nauji aukštųjų mokyklų vertinimo uždaviniai, vertinamosios sritys, kriterijai, o tik detalizuojami
ir paaiškinami aukštųjų mokyklų vertinimo rodikliai. Metodikos 16 punkte nenustatomas naujas aukštosios mokyklos vertinimo rodiklis, o tik paaiškinama, kaip jis apskaičiuojamas. Šiame punkte nėra nuostatų, ribojančių aukštosios mokyklos autonomijos principą, draudžiančių studentui nutraukti ir atnaujinti studijas, išeiti akademinių
atostogų, taip pat nuostatų, ribojančių asmenų konstitucinę teisę į privatų gyvenimą,
į garbę ir orumą arba kokiu nors būdu pažeidžiančių objektyvumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsakovas pažymi, jog pareiškime neteisingai ir
nepagrįstai teigiama, jog pagal Metodiką studentai, išėję akademinių atostogų, laikomi nutraukusiais studijas asmenimis. Be to, išvados dėl aukštosios mokyklos priimamų
studijuoti asmenų akademinio pasirengimo ir pasirenkamų studijų motyvacijos, studentų skaičiaus kaitos daromos tik tuomet, kai įvertinamos visos Metodikos 16 punkte
nurodytos aplinkybės.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

II.

Norminėje administracinėje byloje yra keliamas klausimas dėl švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl švietimo ir mokslo ministro
2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1170 „Dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.4 ir 2.5 punktų ir šiuo Įsakymu patvirtintos Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo metodikos redakcijos 16 punkto
atitikties teisinės valstybės principui, jog įstatymas atgal negalioja (lex retro non agit),
Mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam aukštųjų mokyklų autonomijos principui, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 8 straipsniui; taip pat dėl Metodikos
16 punkto atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui,
nustatančiam, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi objektyvumo principu, Civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai, kad civilinių
teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo
veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Administracinių bylų teisenos įstatymo
šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administracinės bylos nagrinėjimo
ribas, visų pirma, apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas prašymas, jo apimtis, taip
pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I662-11/2013).
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Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog tirs pareiškėjo pareiškimą, atsižvelgdama į
jo rezoliucinėje dalyje, kurioje yra išdėstytas prašymas teismui, apibrėžtas ribas, patikslintas pareiškėjo pareiškimo motyvuose. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjui pateikus
pirmąjį pareiškimą teismui, 2013 m. vasario 19 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo nutartimi (b. l. 23–25) jam buvo nustatytas terminas pašalinti nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus. Teismui nustačius, jog bylos nagrinėjimo ribos yra neaiškios, pareiškėjui buvo pasiūlyta suformuluoti Administracinių bylų teisenos įstatymo
reikalavimus atitinkantį reikalavimą. Pareiškėjui taip pat buvo pasiūlyta patikslinti, kokie teisiniai motyvai pagrindžia dalį jam kilusių abejonių dėl norminio administracinio
akto teisėtumo. Atsižvelgdama į tai, jog pirmojo pareiškimo ir patikslinto pareiškimo
rezoliucinės dalys, kuriose formuluojamas prašymas teismui, skiriasi, išplėstinė teisėjų
kolegija pažymi, jog ginčijamų norminių administracinių aktų teisėtumą tirs ir vertins
pareiškėjo patikslinto pareiškimo rezoliucinės dalies ribose. Paisant susiklosčiusios situacijos tikslinant pareiškėjo reikalavimą, manytina, jog pareiškėjo valią dėl Įsakymo
bei Metodikos teisėtumo tyrimo ribų tiksliausiai atspindi būtent jo patikslinto pareiškimo rezoliucinė dalis. Pareiškimo motyvuojamojoje dalyje nurodyti pareiškėjo argumentai dėl galimo ginčijamų nuostatų nesuderinamumo su kitais, rezoliucinėje dalyje
nenurodytais teisės aktais, šiuo konkrečiu atveju vertintini kaip pareiškėjo prašymo
motyvacija, o ne prašymas ištirti ginčijamų normų atitiktį šiems teisės aktams, kadangi
būtent po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo siūlymo patikslinti bylos nagrinėjimo ribas pareiškėjas jas susiaurino rezoliucinėje pareiškimo dalyje.
Įsakymo 2.4 punkte nustatyta, jog atliekant 2011 metų aukštųjų mokyklų realiųjų
išteklių vertinimą naudojami duomenys už 2008, 2009 ir 2010 metus, išskyrus metodikos 8.9 ir 8.13 punktus, pagal kuriuos vertinimas atliekamas naudojant duomenis nuo
2009 metų. Įsakymo 2.5 punktas įtvirtina, kad aukštosios mokyklos realiųjų išteklių
stebėsenai ir vertinimui reikiamus duomenis pateikia iki 2012 m. balandžio 23 dienos,
metodikos 20 punkto nustatyta tvarka. Pareiškėjas nurodytų nuostatų teisėtumu iš
esmės abejoja dėl to, jog pagal juos 2011 metų vertinimui naudotini duomenys už
ankstesnius metus, kai dar nebuvo patvirtinta Metodika, pagal kurią ir atliekamas
vertinimas.
Pareiškėjo nuomone, Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktai prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, apimančiam ir principą lex retro non agit – jo turinys yra
išplėtotas Konstitucinio Teismo praktikoje. Jis iš esmės talpina reikalavimą, jog įstatymai galioja tik į priekį ir neturi grįžtamosios galios. Pareiškėjas abejoja ir paminėtų
Įsakymo punktų suderinamumu su Mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi,
kurioje yra įtvirtintas aukštųjų mokyklų autonomijos principas – „Aukštoji mokykla turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka aukštosios mokyklos autonomija
derinama su atskaitomybe visuomenei, steigėjams ir juridinio asmens dalyviams“.
Pareiškėjas taip pat abejoja ginčijamo Įsakymo nuostatų atitiktimi Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 8 straipsniui, tačiau pareiškime nenurodo jokių tokias
abejones pagrindžiančių motyvų. Be to, paminėtas straipsnis apibrėžia Respublikos
Prezidento dekretų įsigaliojimą, o nagrinėjamoje byloje ginčijamas ministro įsakymas
bei juo patvirtintas poįstatyminis teisės aktas. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog
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pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnio 1 dalį, bylos dėl norminių
administracinių aktų teisėtumo nagrinėjamos pagal bendrąsias šiame įstatyme nustatytas proceso taisykles, o to paties įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktai nustato
reikalavimą, kad kiekviename skunde pareiškėjas turi nurodyti savo skundo elementus.
Skundo sudedamosios dalys yra: skundo dalykas – pareiškėjo reikalavimas, ir pagrindas – aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą. Tuo remdamasi, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškime ištirti norminio administracinio teisės
akto teisėtumą turi būti nurodomi aiškūs ir nuoseklūs teisiniai motyvai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies), straipsnio (jo dalies) ar punkto, kurio atitiktimi konkrečiai nurodytoms teisinio
reguliavimo nuostatoms ar teisės principams pareiškėjas abejoja. Pareiškėjui niekaip
nepagrindus jo abejonių dėl Įsakymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo
„Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“
8 straipsniui, be to, šiam straipsniui reguliuojant su nagrinėjama byla nesusijusius teisinius santykius, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo tirti paminėtos
pareiškėjo pareiškime nurodytos abejonės dėl Įsakymo nuostatų teisėtumo.
Ginčijamas Metodikos 16 punktas apibrėžia, pagal kokius rodiklius nustatomi
aukštosios mokyklos priimamų studijuoti asmenų akademinis pasirengimas ir pasirenkamų studijų motyvacija, studentų skaičiaus kaita. Nors pareiškėjas pareiškime prašo
ištirti viso Metodikos 16 punkto teisėtumą, tačiau iš pareiškimo motyvų akivaizdu,
jog jis abejoja dėl 16.1.1 punkto atitikties aukštesnės galios teisės aktams. Metodikos
16.1.1 punktas nustato, kad ataskaitiniais metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir
bendro studentų skaičiaus santykio rodiklis apskaičiuojamas pagal studijų pakopas
ataskaitiniais metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus srityje ir bendro studentų skaičiaus srityje santykį padauginus iš studentų dalies studijų srityje ir juos sudedant. Pareiškėjas iš esmės abejoja, ar nustatant nutraukusiųjų studijas studentų skaičių teisėtai
ir pagrįstai nėra atsižvelgiama į studijų nutraukimo priežastį, taip pat atskirai neišskiriamos ir į šį skaičių patenka išėjusių akademinių atostogų ar mirusių studentų grupės.
Nors pareiškėjas pareiškime prašo ištirti Metodikos 16 punkto atitiktį teisinės
valstybės principui, Mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam aukštųjų mokyklų autonomijos principui, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 8 straipsniui,
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei Civilinio kodekso
1.5 straipsnio 1 daliai, tačiau iš pareiškimo motyvų akivaizdu, jog pareiškėjas šio punkto galimą neteisėtumą grindžia jo nesuderinamumu būtent su Viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 dalimi.
Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija tirs, ar paminėta Metodikos nuostata neprieštarauja būtent šiems teisės aktams.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, vadovaujasi objektyvumo principu. Paminėta nuostata atskleidžia ir šio principo turinį: „Šis principas reiškia, kad
administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto
veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs“. Civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami
pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog šioje
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byloje tirs, ar Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktai neprieštarauja teisinės valstybės principui ir
Mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 1 daliai, taip pat, ar Metodikos 16.1.1 punktas neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei
Civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 daliai. Tokios yra šios norminės administracinės
bylos ribos.
III.
Nagrinėjamos bylos kontekste išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma atkreipia dėmesį, jog, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, aukštosios mokyklos (ir valstybinės, ir nevalstybinės) pagal Konstituciją ne tik naudojasi autonomija, bet ir vykdo
svarbią socialinę funkciją – teikia aukštąjį išsilavinimą. Aukštųjų mokyklų autonomija negali būti nesiejama su jų misija rengti aukštąjį išsilavinimą įgijusius įvairių sričių
specialistus, atitinkančius visuomenės ir valstybės poreikius, taigi ir su didele aukštųjų
mokyklų atsakomybe už aukštojo mokslo kokybę (Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 1 d. sprendimas). Aukštųjų mokyklų misija rengti aukštąjį išsilavinimą įgijusius
įvairių sričių specialistus, atitinkančius visuomenės ir valstybės poreikius, suponuoja
aukštųjų mokyklų atsakomybę už tai, kad studijuojantiems asmenims būtų suteiktas
kokybiškas, visuomenės ir valstybės poreikius atitinkantis išsilavinimas (Konstitucinio
Teismo 2009 m. spalio 28 d. sprendimas). Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, jog nustatant aukštojo mokslo finansavimo modelį ir teisės aktais reguliuojant
su tuo susijusius santykius, būtina atsižvelgti į tai, kad valstybės nustatytus kokybės
standartus atitinkantį aukštąjį išsilavinimą gali suteikti aukštosios mokyklos, turinčios
aukštos kvalifikacijos dėstytojus, reikiamą mokymo bazę, būtiną infrastruktūrą ir pan.
(Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarimas).
Pagal Mokslo ir studijų įstatymo preambulę, mokslo ir studijų misija – padėti užtikrinti šalies visuomenės, kultūros ir ūkio klestėjimą, būti kiekvieno Lietuvos
Respublikos piliečio visaverčio gyvenimo atrama ir paskata, tenkinti prigimtinį pažinimo troškimą. Lietuvos mokslo ir studijų politika laiduoja mokslo ir studijų kokybę,
visų šalies piliečių lygias teises įgyti aukštąjį išsilavinimą ir sąlygas geriausiems dirbti mokslinį darbą, siekti mokslinio ir kūrybinio tobulėjimo, rūpinasi mokslo ir studijų
sistemos atitiktimi visuomenės ir ūkio poreikiams, remia jos atvirumą ir integraciją į
tarptautinę mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvę. Darni mokslo ir studijų sistema grindžia žinių visuomenės plėtotę, žiniomis grįstos ekonomikos stiprėjimą ir darnų
šalies vystymąsi, dinamišką ir konkurencingą šalies ūkio gyvenimą, socialinę ir ekonominę gerovę; ugdo kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę, puoselėja civilizacinę Lietuvos tapatybę, palaiko, plėtoja ir
kuria šalies ir pasaulio kultūros tradicijas.
Taigi aukštojo mokslo kokybė laikytina vienu iš švietimo srities prioritetų, be kurio ne tik nebūtų patenkinti visuomenės lūkesčiai, bet ir apskritai sunkiai įgyvendinamu taptų šalies visuomenės, ūkio, kultūros klestėjimas bei darnios mokslo ir studijų sistemos egzistavimas. Siekiant įgyvendinti ir užtikrinti Mokslo ir studijų įstatymo
preambulėje laiduojamą mokslo ir studijų kokybę, Mokslo ir studijų įstatyme, be kita
ko, yra pabrėžiama aukštosios mokyklos autonomijos ir atskaitomybės vienovė ir darna (Mokslo ir studijų įstatymo 7 str.). Nors pripažįstama, kad aukštoji mokykla turi
autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą,
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grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve, tačiau Konstitucijos, Mokslo ir
studijų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka aukštosios mokyklos autonomija derinama su atskaitomybe visuomenei, steigėjams ir juridinio asmens dalyviams
(Mokslo ir studijų įstatymo 7 str. 1 d.).
Aukštosios mokyklos atskaitomybė, be kita ko, yra vykdoma per priežiūrą, kuri
apima švietimo ir mokslo prieinamumo ir kokybės stebėseną, aukštųjų mokyklų,
mokslo ir studijų politiką įgyvendinančių institucijų konsultavimą, prevencinių priemonių vykdymą, aukštųjų mokyklų vertinimą ir akreditavimą, poveikio priemonių
taikymą, švietimo ir mokslo veiklos kokybės gerinimo skatinimą ir kitas įstatymų numatytas priemones. Valstybinę aukštųjų mokyklų veiklos priežiūrą atlieka Švietimo ir
mokslo ministerija ir kitos įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos institucijos ir įstaigos Vyriausybės nustatyta tvarka (Mokslo ir studijų įstatymo 7 str. 4 d.).
Mokslo ir studijų kokybės užtikrinimą detaliai apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymo 40 straipsnis. Jo 2 dalis įtvirtina, kad mokslo (meno) veiklos ir studijų kokybė
užtikrinama per mokslo ir studijų institucijų vidines kokybės užtikrinimo sistemas, išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslinės veiklos vertinimą
ir išorinį mokslo ir studijų institucijų įvertinimą ir (arba) akreditavimą. Pagal to paties
straipsnio 3 dalį, išorinio vertinimo paskirtis – remiantis išorinio vertinimo išvadomis
nustatyti mokslo ir studijų institucijų veiklos kokybę, teikti rekomendacijas gerinti jų
kokybę, ugdyti mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo kultūrą.
Pažymėtina, jog mokslo ir studijų institucijų veiklos išorinis vertinimas, kaip
mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo priemonė, buvo įvestas tik priėmus naujos redakcijos Mokslo ir studijų įstatymą (Žin., 2009, Nr. XI-242). Iki tol tokio pobūdžio
mokslo ir studijų institucijų vertinimas nebuvo atliekamas. Kaip nustato Mokslo ir
studijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalis, aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos išorinis vertinimas atliekamas siekiant gerinti jų veiklos kokybę ir
įgyvendinti atskaitomybę. Jį kas šešeri metai inicijuoja Švietimo ir mokslo ministerija,
įtraukdama ekspertus iš užsienio valstybių. Aukštųjų mokyklų veiklos išorinį vertinimą reglamentuoja Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas
2010 m. rugsėjo 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1317 (toliau – ir Aprašas).
Pagal Aprašo 9 punktą išorinis aukštosios mokyklos vertinimas apima realiųjų
išteklių vertinimą ir veiklos atitikties vertinimą. Realiųjų išteklių vertinimas remiasi
aukštosios mokyklos finansinėmis ataskaitomis, oficialiais statistiniais duomenimis ir
aukštųjų mokyklų apklausos rezultatais, o realieji ištekliai vertinami realiųjų išteklių
metodikoje nustatyta tvarka. Realieji ištekliai gali būti įvertinami teigiamai arba neigiamai – tam, kad aukštoji mokykla būtų įvertinta teigiamai, ji turi laikytis realiųjų išteklių vertinimo metodikoje nustatytų procedūrų, taip pat turi būti įvertintos teigiamai
visos realiųjų išteklių vertinamosios sritys (Aprašo 11 p.). Realiųjų išteklių įvertinimo
rezultatas yra labai svarbus galutiniam aukštosios mokyklos veiklos išorinio vertinimo
rezultatui – aukštoji mokykla gali būti įvertinta teigiamai tik tuo atveju, jei jos realieji
ištekliai yra įvertinti teigiamai (Aprašo 21.2 p.).
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog aukštųjų mokyklų veiklos išorinio vertinimo
rezultatai lemia tolimesnę aukštosios mokyklos veiklą bei turi įtakos jos akreditacijai.
Tiek Mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio 3 dalis, tiek Aprašo 24 punktas įtvirtina,
jog aukštosios mokyklos veiklą įvertinus neigiamai, per 2 metus yra inicijuojamas
pakartotinis jos veiklos vertinimas. Jeigu ir po pakartotinio vertinimo aukštosios
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mokyklos veikla yra įvertinama neigiamai, kitas aukštosios mokyklos vertinimas
neatliekamas – Švietimo ir mokslo ministerija priima sprendimą dėl išduoto leidimo
vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą panaikinimo.
Atkreiptinas dėmesys, jog remiantis išorinio vertinimo išvadomis aukštoji mokykla yra reguliariai akredituojama (Mokslo ir studijų įstatymo 44 str. 1 d.). Aukštųjų
mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2010 m. rugsėjo 22 d. Vyriausybės
nutarimu Nr. 1317 (toliau – ir Akreditavimo tvarkos aprašas), 7 punktas įtvirtina, jog
aukštąją mokyklą išorinio vertinimo metu įvertinus teigiamai, ji akredituojama 6 metams, o neigiamo įvertinimo atveju ji akredituojama 3 metams.
Iš to, kas išdėstyta, matyti, jog aukštųjų mokyklų veiklos išorinis vertinimas, o
kartu – ir jo sudedamąja dalimi esantis aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimas, yra ne tik aukštųjų mokyklų veiklos kokybę padedantis užtikrinti instrumentas,
bet taip pat ir itin svarbi procedūra, nulemianti jų tolesnės veiklos galimybes. Atsižvelgiant į tai, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, tokia procedūra turi būti atliekama
pagal itin kruopščiai nustatytus objektyvius kriterijus ir laikantis griežtos vertinimo
tvarkos, kuri užtikrintų objektyvių, realią padėtį atspindinčių išorinio vertinimo rezultatų gavimą. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad aptartas vertinimas sukelia rimtas
pasekmes aukštosios mokyklos veiklai, todėl jam keltini itin aukšti standartai. Tokio
pobūdžio aukštųjų mokyklų vertinimas, skirtas užtikrinti jų veiklos kokybę, kartu
negali pažeisti aukštųjų mokyklų teisių ir nustatyti joms neįmanomų ar akivaizdžiai
neproporcingų reikalavimų.
Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog, kaip jau minėta, atliekant realiųjų išteklių vertinimą, yra vadovaujamasi ginčijamu Įsakymu patvirtinta Metodika
(Aprašo 4 p.). Patvirtinti šią Metodiką Švietimo ir mokslo ministerijai buvo pavesta
2010 m. rugsėjo 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1317, kuriuo taip pat buvo patvirtinti
ir jau minėti Aprašas bei Akreditavimo tvarkos aprašas. Įsakyme taip pat buvo nustatytas ir specialus Metodikos taikymas (o kartu – ir specialus realiųjų išteklių vertinimo atlikimas, naudojant duomenis už ankstesnius metus) tam tikrą laikotarpį po jos
patvirtinimo. Atsižvelgdama į aptartus aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo
bei veiklos išorinio vertinimo tikslus ir pasekmes, taip pat į jau minėtą šių vertinimų
atlikimo objektyvumo ir apibrėžtumo poreikį, išplėstinė teisėjų kolegija spręs, ar šiuo
atveju, priimant ginčijamas Įsakymo ir juo patvirtintos Metodikos nuostatas, nebuvo
nukrypta nuo aukštesnės galios teisės aktų, visų pirma – Konstitucijos, reikalavimų.
IV.
Minėta, jog nagrinėjamoje byloje pareiškėjas abejoja Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktų
teisėtumu iš esmės dėl to, jog jais buvo nustatyta, kad pagal Metodikoje nustatytus rodiklius universitetai bus vertinami ir už ankstesnius, iki Metodikos patvirtinimo buvusius metus. Kitaip sakant, taikant Metodiką, bus vertinami ir naudojami vertinimui
reikalingi aukštųjų mokyklų duomenys, objektyviai atsiradę dar iki Metodikos patvirtinimo. Kaip minėta, šioje byloje tikrintina, ar paminėtos nuostatos neprieštarauja teisinės valstybės principui, apimančiam principą, jog įstatymai atgal negalioja (lex retro
non agit), bei Mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam aukštųjų
mokyklų autonomijos principui.
Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjui kyla abejonės dėl Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktų
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atitikties lex retro non agit principui, išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma plačiau atskleis šio principo turinį, išplėtotą Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje.
Konstitucija yra vientisas aktas, Konstitucijos principai ir normos sudaro darnią
sistemą (Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas). Konstitucinis teisinės valstybės principas – tai universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos
teisės sistema ir pati Konstitucija. Teisinės valstybės principo turinys atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose ir yra aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekio. 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 institucijos turi veikti remdamosi teise ir paklusdamos teisei, kad
Konstitucija turi aukščiausią teisinę galią ir kad visi teisės aktai turi atitikti Konstituciją
(Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas).
Neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga,
teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio
tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas ne
kartą konstatavo, kad įstatymais nustačius asmenims tam tikrą teisę, tos teisės suteikimo pagrindus, sąlygas ir tvarką, valstybei kyla pareiga santykiuose laikytis teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo konstitucinių principų (pvz., Konstitucinio Teismo
2003 m. liepos 4 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai). Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su visų valstybės institucijų pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Šis
principas taip pat reiškia įgytų teisių apsaugą, t. y. asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis,
kad jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės
būti realiai įgyvendinamos (Konstitucinio Teismo 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimas).
Teisinis reguliavimas privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai. Teisės norminiai aktai turi būti nustatyta tvarka paskelbiami, ir su
jais turi turėti galimybę susipažinti visi teisinių santykių subjektai. Konstitucinis Teismas 2001 m. liepos 12 d. nutarime yra konstatavęs, kad pagal šį principą teisinį reguliavimą galima keisti tik laikantis iš anksto nustatytos tvarkos ir nepažeidžiant Konstitucijos principų bei normų, būtina inter alia laikytis principo lex retro non agit, teisinio
reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių,
turi būti užtikrinamas jurisprudencijos tęstinumas. Kitaip sakant, konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja reikalavimus įstatymų leidėjui nustatyti tokį teisinį
reguliavimą, kuris inter alia suteiktų galimybę teisinių santykių subjektams žinoti, ko iš
jų reikalauja teisė, kad jie galėtų savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus, teisės normos būtų nustatomos iš anksto (Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas).
Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Galioja tik paskelbti įstatymai“.
Būtent 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. nutarimas). Pagal lex retro non agit principą, nei įstatymu, nei
poįstatyminiais aktais negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris įsiterptų
į jau pasibaigusius teisinius santykius. Toks reguliavimas, kuris galėtų pakeisti tei20
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sės normas, kai reguliuojami santykiai jau yra užbaigti, sudarytų prielaidas paneigti asmenų teisėtus lūkesčius, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, konstitucinį teisingumo principą. Šios taisyklės išimtis galima tik tais atvejais, kai palengvinama teisės
subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams (lex benignor retro agit)
(Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 29 d., 2011 m. spalio 25 d. nutarimai).
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos
kontekste pažymi, jog lex retro non agit principas būtų pažeistas tais atvejais, kai nustatomu teisiniu reguliavimu yra įsiterpiama į jau susiformavusius ir užbaigtus teisinius
santykius, taip pat, kai tam tikros teisės normos taikomos faktams, kurie atsirado iki
šių teisės normų įsigaliojimo.
Kaip minėta, nagrinėjamu atveju 2012 m. balandžio 6 d. Įsakymu buvo patvirtinta
Metodika, kuri skirta nustatyti aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos
filialo Lietuvos Respublikoje realiųjų (materialiųjų ir žmogiškųjų) išteklių vertinimo
principus, vertinimo sritis, vertinimo eigą ir rodiklius. Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktai iš
esmės apibrėžia, kaip bus atliekamas 2011 m. aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas, t. y. jam bus naudojami duomenys už 2008, 2009 ir 2010 metus (išskyrus tam
tikrus Metodikos punktus, pagal kuriuos vertinimas bus atliekamas naudojant duomenis nuo 2009 metų), o aukštosios mokyklos duomenis už 2011 m. pateikia iki 2012 m.
balandžio 23 dienos. Pareiškėjo nuomone, tokiu reguliavimu nustatomas aukštųjų mokyklų duomenų, objektyviai atsiradusių iki Metodikos patvirtinimo, vertinimas pagal
vėliau Metodikoje numatytus kriterijus.
Išplėstinė teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, jog Metodikos 2 punktas nustato,
kad aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo tikslas – įvertinti aukštosios mokyklos realiųjų išteklių atitiktį Metodikoje nustatytiems minimaliems studijų sąlygų ir
organizavimo kokybės reikalavimams. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, jau vien
Metodikoje įvardytas paminėto vertinimo tikslas suponuoja, jog aukštajai mokyklai
yra nustatomi tam tikri reikalavimai, kuriuos ji turi atitikti tam, kad jos realieji ištekliai
būtų įvertinti teigiamai. Ginčijamu Įsakymu nustačius, jog remiantis 2008, 2009 ir 2010
metų duomenimis bus atliekamas aukštųjų mokyklų vertinimas pagal nurodytais metais dar neegzistavusią Metodiką ir joje įtvirtintus kriterijus, susiklostė situacija, jog yra
tikrinama, ar aukštosios mokyklos atitinka reikalavimus, kurie aktualiu laikotarpiu dar
nebuvo nustatyti.
Minėta, jog aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas ir jo rezultatai yra itin
svarbūs aukštosios mokyklos veiklai, todėl vertinimo principai, sritys, eiga ir rodikliai,
kuriuos nustato Metodika, privalo būti aiškiai apibrėžti ir žinomi iš anksto. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, aukštosioms mokykloms privalo būti sudaryta teisė iš
anksto žinoti tuos kriterijus, pagal kuriuos jos bus vertinamos, kad galėtų per protingą
laikotarpį savo veiklą ir išteklius nukreipti į reikalaujamus rodiklius. Aukštųjų mokyklų vertinimas pagal kelerių metų senumo duomenis, kurių atsiradimo metu aukštosioms mokykloms nebuvo nustatyti vertinimo metu keliami reikalavimai, gali ne tik
neatspindėti realių aukštųjų mokyklų veiklos rezultatų, bet ir iškreipti tikrąją situaciją.
Tokiu atveju pats vertinimas nebetektų prasmės ir neįgyvendintų vieno iš pagrindinių
jam keliamų tikslų pagerinti mokslo ir studijų institucijų veiklos kokybę (Mokslo ir
studijų įstatymo 43 str. 1 d.).
Pažymėtina, jog atsakovas pabrėžia, kad Metodikoje nėra nustatomi nauji
aukštųjų mokyklų vertinimo uždaviniai, vertinamosios sritys, kriterijai, o tik detali21
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zuojami ir paaiškinami aukštųjų mokyklų vertinimo rodikliai. Be to, atsakovo nuomone, tikslaus kriterijų rinkinio, pagal kurį bus vertinami realieji ištekliai, nežinojimas iš
anksto jokiu būdu neatleidžia aukštosios mokyklos nuo pareigos siekti kuo geresnės
kokybės visa savo veikla. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į atsakovo
argumentą, jog aukštųjų mokyklų vertinimu tėra siekiama nustatyti aukštosios mokyklos stipriąsias sritis ir informuoti aukštąsias mokyklas bei visuomenę apie sritis, kurias reikia tobulinti.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, paminėtas tikslas jokiu būdu nereiškia, kad
nustatant aukštosios mokyklos veiklos išorinio vertinimo tvarką, gali būti nesilaikoma
bendrųjų teisės principų ir reikalavimų teisės aktų leidybai. Be to, atsižvelgiant į jau aptartą vertinimo rezultatų įtaką aukštosios mokyklos veiklai, toks vertinimas nėra atliekamas vien informaciniais ar rekomendaciniais tikslais. Išplėstinė teisėjų kolegija taip
pat pabrėžia, jog net ir tai, jog neigiamai įvertintos aukštosios mokyklos po pirmojo
vertinimo nepatiria jokių tiesioginių pasekmių, dar nereiškia, kad neigiamas įvertinimas joms nėra reikšmingas. Visų pirma, neigiamai įvertintos aukštosios mokyklos yra
akredituojamos tik trejiems metams, o teigiamai įvertintos aukštosios mokyklos – šešeriems metams. Be to, pabrėžtina, kad aukštosios mokyklos įvertinimo rezultatai yra
skelbiami viešai (Aprašo 23 p.). Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, neabejotina, jog
neigiamas įvertinimas daro žalą aukštosios mokyklos reputacijai, gali nulemti stojančiųjų apsisprendimą rinktis kitas aukštąsias mokyklas. Tokiu būdu aukštosioms mokykloms yra apsunkinamas absolventų kvietimas studijuoti ir studentų priėmimas.
Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija dar kartą pabrėžia, jog paminėto
vertinimo atlikimui turi būti keliami itin aukšti objektyvumo ir išsamumo reikalavimai, jis turi būti nukreiptas į kiek įmanoma tikslesnių rezultatų gavimą. Išplėstinės
teisėjų kolegijos nuomone, bendrasis kuo geresnės aukštųjų mokyklų veiklos kokybės
reikalavimas pats savaime neapima reikalavimo aukštosioms mokykloms atitikti tam
tikrus konkrečius rodiklius, kurių neatitikusi aukštoji mokykla patirtų rimtas neigiamas pasekmes savo veiklai. Tai, kad Metodikoje yra nustatyti detalūs aukštųjų mokyklų
vertinimo rodikliai, kuriuos aukštoji mokykla privalo atitikti tam, kad jos veikla būtų
įvertinta teigiamai, suponuoja tai, jog iki Metodikos patvirtinimo objektyviai atsiradę duomenys negali būti vertinami pagal paminėtus rodiklius. Šiuo atveju bendrasis
reikalavimas užtikrinti savo veiklos kokybę, taip pat ir kituose teisės aktuose (Apraše)
nustatyti abstraktūs vertinimo uždaviniai, sritys, kriterijai, išplėstinės teisėjų kolegijos
nuomone, yra pernelyg nekonkretūs, jog pagal juos būtų galima reikalauti iš aukštųjų
mokyklų atitikti tam tikrus konkrečius rodiklius ir tokios atitikties ar neatitikties pagrindu spręsti dėl aukštosios mokyklos veiklos galimybių.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, bei atsižvelgdama į aptartą teisinės valstybės
principo ir jį sudarančio lex retro non agit principo turinį, išplėstinė teisėjų kolegija
daro išvadą, kad Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktais įtvirtinta situacija, jog aukštųjų mokyklų realieji ištekliai vertinami pagal duomenis, kurių atsiradimo metu dar nebuvo nustatyti jų vertinimo pagrindai, nėra suderinama su paminėtų principų turiniu. Tokiu
reguliavimu pažeidžiami aukštųjų mokyklų teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, joms
nesudaroma galimybė žinoti, ko iš jų reikalauja teisė, kad galėtų savo elgesį orientuoti
pagal teisės reikalavimus. Be to, tokiu teisiniu reguliavimu, koks yra įtvirtintas
ginčijamuose Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktuose, gali būti sukuriamos ir prielaidos aukštųjų
mokyklų tarpusavio diskriminacijai tuo atveju, jei tam tikrų kriterijų pritaikymas, ver22

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

tinant ankstesnių metų duomenis, vienoms aukštosioms mokykloms būtų palankesnis
nei kitoms. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Įsakymo 2.4
ir 2.5 punktai yra neteisėti – jie prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.
Pareiškėjai savo pareiškime taip pat kelia klausimą dėl Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktų
atitikties ir Mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam aukštųjų mokyklų autonomijos principui.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. I444-02/2006 konstatuota, kad kai yra keliamas norminio
administracinio akto atitikties keliems aukštesnės galios teisės aktams (jų dalims) ar
kelioms to paties teisės akto nuostatoms klausimas, norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti
norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės galios teisės aktų nuostatų
atžvilgiu. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalį, norminis
administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, nepriklausomai nuo to, keliems aukštesnės galios teisės aktams ar jų dalims prieštarauja ginčijamas
norminis administracinis aktas.
Tad, atsižvelgiant į tai, kas paminėta, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinei teisėjų kolegijai šioje byloje konstatavus, kad Įsakymo 2.4 ir 2.5 punktai
prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, nėra pagrindo tirti šių nuostatų atitikties Mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam aukštųjų mokyklų autonomijos principui.
V.
Byloje ginčijamas Metodikos 16.1.1 punktas apibrėžia, kaip apskaičiuojamas vienas iš rodiklių, pagal kuriuos nustatomi aukštosios mokyklos priimamų studijuoti asmenų akademinis pasirengimas ir pasirenkamų studijų motyvacija, studentų skaičiaus
kaita, t. y. ataskaitiniais metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio rodiklis. Pagal paminėtą Metodikos 16.1.1 punktą, šis rodiklis apskaičiuojamas pagal studijų pakopas ataskaitiniais metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus
srityje ir bendro studentų skaičiaus srityje santykį padauginus iš studentų dalies studijų srityje ir juos sudedant.
Pareiškėjas šio Metodikos punkto teisėtumu abejoja dėl kelių aspektų. Visų pirma,
anot pareiškėjo, nutraukusiųjų studijas asmenų motyvacija aukštajai mokyklai nėra žinoma, todėl šis rodiklis negali būti vienareikšmiškai siejamas su priimamų studijuoti
asmenų akademiniu pasirengimu ir pasirenkamų studijų motyvacija. Pareiškėjas taip
pat nurodo, jog paminėtame Metodikos punkte neišskiriamos pasiėmusių akademines atostogas ir mirusių studentų grupės, ir todėl šie studentai nepagrįstai priskiriami
prie nutraukusiųjų studijas asmenų. Pareiškėjo nuomone, dėl šių motyvų Metodikos
16.1.1 punktas nėra objektyvus, neatspindi ir iškreipia aukštosios mokyklos realiuosius
išteklius, todėl jis prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
2 punktui, pagal kurį viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi
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objektyvumo principu, taip pat Civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 daliai, pagal kurią
civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas,
privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.
Visų pirma išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Civilinis kodeksas yra civiliniams teisiniams santykiams taikytinas teisės aktas (Civilinio kodekso 4 str.). Pagal Civilinio kodekso 1.1 straipsnį, Civilinis kodeksas reglamentuoja asmenų turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius asmeninius neturtinius santykius, taip pat šeimos
santykius, o įstatymų nustatytais atvejais šis kodeksas taip pat reglamentuoja ir kitokius
asmeninius neturtinius santykius. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje teismas tikrina, ar aukštesnės galios teisės
aktams neprieštarauja viešojo administravimo subjekto (švietimo ir mokslo ministro)
patvirtintas teisės aktas – Metodika. Viešojo administravimo subjektų atliekamą viešąjį
administravimą reguliuoja viešosios, o ne civilinės teisės normos. Pareiškėjas šiuo atveju nepateikė jokių argumentų, kodėl nagrinėjamoje byloje vertinant viešojo administravimo subjekto veiklą, t. y. jo išleistą norminį teisės aktą, turėtų būti vadovaujamasi
ne viešosios teisės, o civilinės teisės normomis. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone,
nėra jokio pagrindo vertinti Metodikos 16.1.1 punkto atitiktį Civilinio kodekso nuostatoms, kadangi Metodikos patvirtinimas, kaip viešojo administravimo subjekto veiksmas, šio kodekso normomis nėra reglamentuojamas ir jų saistomas. Atsižvelgdama į
tai, išplėstinė teisėjų kolegija tirs Metodikos 16.1.1 punkto atitiktį tik Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui, t. y. ar paminėtu Metodikos punktu
nebuvo pažeistas vienas iš viešojo administravimo principų – objektyvumo principas.
Iš pareiškėjo pareiškimo matyti, jog jis iš esmės abejoja Metodikos 16.1.1 punkto teisėtumu todėl, kad apskaičiuojant paminėtą rodiklį yra naudojamas nutraukusiųjų
studijas studentų skaičius. Metodikos 16.1.2 punktas įtvirtina, kad nutraukusiais studijas yra laikomi tie asmenys, kurių studijų sutartys buvo nutrauktos per ataskaitinį
laikotarpį. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog lingvistiniu aspektu sąvoka „nutraukusieji studijas“ aiškintina kaip apimanti tuos studentus, kurie patys nutraukė studijas. Toks šios sąvokos aiškinimas leidžia daryti išvadą, jog ji neapima pareiškėjo nurodomų mirusių studentų arba studentų, kurie yra išėję akademinių atostogų – jie savo
iniciatyva studijų sutarčių nėra nutraukę. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija
atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus dėl to, jog Metodikos 16.1.1 punktas
prieštarauja objektyvumo principui dėl išėjusių akademinių atostogų ar mirusių studentų priskyrimo prie nutraukusiųjų studijas. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog galbūt neteisingas šios normos aiškinimas ir taikymas praktikoje nesudaro pagrindo pripažinti pačią normą prieštaraujančia aukštesnės galios teisės aktams.
Pareiškėjas taip pat abejoja Metodikos 16.1.1 punkto teisėtumu dėl to, jog pagal
jį rodiklio apskaičiavimui naudojami duomenys apie visus per ataskaitinį laikotarpį nutraukusius studijas studentus, nepriklausomai nuo studijų nutraukimo priežasčių. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš tikrųjų pagal ginčijamą teisinį reguliavimą studentai gali nutraukti studijas dėl įvairių priežasčių, ir jos aukštajai mokyklai
nėra žinomos. Kartu pripažintina, kad pagal Metodikos 16.1.1 punkte pateiktą rodiklio apskaičiavimo formulę į nutraukusiųjų studijas asmenų skaičių gali patekti ir dėl
asmeninių priežasčių studijas nutraukiantys asmenys. Tačiau šiuo aspektu pažymėtina,
jog pagal Metodiką aukštosioms mokykloms yra nustatytos tam tikros minimalios ir
maksimalios ribos pagal studijų sritis, kurių neperžengianti aukštoji mokykla gauna
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teigiamą aptariamo rodiklio įvertinimą (Metodikos 16.1.3–16.1.6 punktai). Taigi pagal
Metodiką nereikalaujama pasiekti nulinio nutraukusiųjų studijas studentų skaičiaus – iš
to galima daryti prielaidą, jog tie atvejai, kai studijos yra nutraukiamos ne dėl su aukštosios mokyklos veikla susijusių priežasčių, patenka į Metodikos nustatytas leistinas ribas.
Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog išvados dėl aukštosios mokyklos priimamų studijuoti asmenų akademinio pasirengimo ir pasirenkamų studijų motyvacijos, studentų
skaičiaus kaitos daromos tik tuomet, kai įvertinami visi Metodikos 16 punkte nustatyti
rodikliai, t. y. neigiamas 16.1 punkte įtvirtinto rodiklio įvertinimas pats savaime dar nesukelia neigiamų pasekmių aukštajai mokyklai. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija nepritaria pareiškėjo argumentams, jog dėl Metodikos 16.1.1 punkte
įtvirtintos rodiklio apskaičiavimo formulės šis rodiklis negali būti siejamas su priimamų
studijuoti asmenų akademiniu pasirengimu ir pasirenkamų studijų motyvacija, studentų
skaičiaus kaita, jog jis neatspindi ar iškreipia aukštosios mokyklos realiuosius išteklius.
Be to, vertindama Metodikos atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1
dalies 2 punktui, išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, jog pagal šią teisės normą objektyvumo
principas viešojo administravimo subjektų veikloje reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki
ir objektyvūs. Vadinasi, objektyvumo kriterijus pagal šią normą yra taikomas viešojo administravimo veiklai, viešajam reglamentavimui kaip procesui, o ne konkrečios teisės normos
turiniui. Pažymėtina, kad pareiškėjas byloje nepateikė jokių pagrįstų argumentų, jog švietimo ir mokslo ministras, nustatydamas Metodikos 16.1.1 punkte įtvirtintą rodiklio apskaičiavimo formulę, neveikė objektyviai ir nešališkai. Tokių duomenų, nagrinėdamas šią norminę
administracinę bylą, nenustatė ir teismas. Iš to, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro
išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti, kad Metodikos 16.1.1 punkte įtvirtinto rodiklio apskaičiavimas naudojant nutraukusiųjų studijas asmenų skaičių, neatsižvelgiant į studijų nutraukimo priežastis, yra neteisėtas ir prieštaraujantis Viešojo administravimo įstatyme nustatytam
objektyvumo principui.
Išplėstinė teisėjų kolegija, nenustačiusi pagrindo pripažinti Metodikos 16.1.1
punktą nesuderinamu su viešojo administravimo subjektų veiklai keliamu objektyvumo reikalavimu, konstatuoja, kad Metodikos 16.1.1 punktas neprieštarauja Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.
įsakymo Nr. V-1170 „Dėl Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.4 ir 2.5 punktai prieštarauja konstituciniam teisinės
valstybės principui.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.2. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.
3D-429 patvirtintų Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Žemės ūkio
paskirties žemės apželdinimas mišku“ administravimo taisyklių 50.2 punkto dalies
teisėtumo
Administracinė byla Nr. I556-18/2013
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00010-2013-5
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. lapkričio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos
Ruskan, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo pradėtą tyrimą dėl Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-429 patvirtintų Kaimo plėtros
2004–2006 metų plano priemonės „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“
administravimo taisyklių 50.2 punkto teisėtumo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą
dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės
ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, suabejojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-429 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros
2004–2006 metų plano priemonės „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“
administravimo taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) (2009 m. rugsėjo 23 d.
įsakymo Nr. 3D-694 redakcija) 50.2 punkto teisėtumu, todėl 2013 m. kovo 29 d. nutartimi nutarė pradėti tyrimą, ar Administravimo taisyklių (2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 3D-694 redakcija) 50.2 punktas ta apimtimi, kuria buvo nustatyta, kad mažiausias patikrų metu rastas želdinamas plotas lemia paramos dydį ateityje, nepaisant
to, kad vėlesniais metais nustatomas didesnis želdinamas plotas, neprieštaravo Lietuvos
Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (toliau – ir Žemės ūkio,
maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Įstatymas) 6 straipsnyje įtvirtintiems kaimo
plėtros paramos įgyvendinimo principams: žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygio
palaikymo; veiksmingo ūkininkavimo metodų, atitinkančių aplinkosaugos reikalavi26
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mus, skatinimo; iniciatyvų rėmimo ir kaimo bendruomenių finansinio rėmimo principams, taip pat konstituciniam teisinės valstybės principui.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad pagal ginčijamą Administravimo taisyklių 50.2 punkto nuostatą, jei atitinkamais dalyvavimo Lietuvos kaimo
plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku“ (toliau – ir Priemonė) metais atliekant patikrą vietoje nustatomi nukrypimai
nuo deklaruoto želdinamo ploto, didžiausias nustatytas nukrypimas (mažiausias patikrų metu rastas plotas) turi lemiamą reikšmę paramos mokėjimui ateityje, nepaisant
to, kad vėlesniais dalyvavimo Priemonėje metais patikrų metu tokie nukrypimai iš viso
nenustatomi arba jie neviršija leistinos paklaidos. Taigi, kaip akcentavo teismas, tokiu
teisiniu reguliavimu nustatyta sankcija galioja į ateitį, nepaisant to, kad Priemonėje
dalyvaujantis asmuo pašalina nukrypimą nuo deklaruoto ploto ir laikosi teisės aktų
reikalavimų.
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad
parama žemės ūkiui, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai teikiama vadovaujantis šiais principais: 1) žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygio palaikymo; 2) veiksmingo ūkininkavimo metodų, atitinkančių aplinkosaugos, gyvūnų gerovės, maisto saugos ir kokybės
reikalavimus, skatinimo; 3) prielaidų žemės ūkio veiklos subjektų ir alternatyviosios
veiklos subjektų konkurencingoms veiklos sąlygoms sudarymo; 4) vietos išteklių veiksmingesnio panaudojimo, iniciatyvų ir partnerystės rėmimo; 5) migracijos iš kaimo vietovių mažinimo, kaimo bendruomenių judėjimo, visuomeninio ir pilietinio aktyvumo
skatinimo ir finansinio rėmimo; 6) kitais principais, numatytais Lietuvos Respublikos
įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ar Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse. Įstatymas, kurio paskirtis yra, be kita ko, nustatyti kaimo plėtros politikos tikslus, apibrėžia, kad kaimo plėtra – kaimo vietovių gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygų
kokybės gerinimas, kaimo vietovių ekonominės ir socialinės struktūros tobulinimas,
bendruomeninių ryšių stiprinimas, siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas, skatinti alternatyviąją veiklą kaime, saugoti ir puoselėti etninę kultūra, kraštovaizdį ir gamtinę aplinką. Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonė „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ yra skirta sumažinti
kaimo bendruomenės priklausomybę nuo žemės ūkio veiklos; padidinti žemės valdos
ekonominę, ekologinę ir socialinę vertę; padėti išsaugoti švarią aplinką, padidinti ir
gausinti biologinę įvairovę, praturtinti kraštovaizdį; sukurti papildomą pajamų šaltinį.
Viešojo administravimo subjekto, kuriam suteikti įgaliojimai įgyvendinti kaimo plėtros politikos tikslus ir administruoti kaimo plėtros programos priemones, nustatytos
sankcijos turėtų derėti su kaimo plėtros paramos įgyvendinimo principais, taip pat su
konstituciniu teisinės valstybės principu bei iš šio principo kylančiu proporcingumo
reikalavimu.
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Žemės ūkio ministerija) atsiliepimas, kuriame prašoma ginčijamą norminio
administracinio akto dalį pripažinti teisėta. Atsiliepimas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:
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1. Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 metų planas parengtas ir Taisyklės patvirtintos įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 22 d. nutarimu
Nr. 1317 „Dėl kaimo plėtros 2004–2006 metų plano pagrindinių nuostatų“ nustatytus
įpareigojimus. Taip buvo vykdomi 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1698/2005 (toliau – ir Tarybos reglamentas Nr. 1257/1999), 41-44 straipsniuose nustatyti įsipareigojimai, taip pat Komisijos reglamente (EB) Nr. 817/2004, nustatančiame
išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (toliau – ir
Komisijos reglamentas Nr. 817/2004), kuris 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu Nr. 1974/2006 buvo panaikintas, išdėstyti reikalavimai. Pastarojo reglamento
72 straipsnyje buvo nurodyta, kad bet koks naudos gavėjas, pateikęs klaidingą deklaraciją dėl didelio nerūpestingumo, išbraukiamas iš visų kaimo plėtros priemonių pagal atitinkamą Tarybos reglamento Nr. 1257/1999 skyrių einamiesiems kalendoriniams
metams, o pagal šio straipsnio 2 dalį, jo 1 dalyje nurodytos nuobaudos taikomos neatsižvelgiant į papildomas nuobaudas pagal nacionalines taisykles. Komisijos reglamento
Nr. 817/2004 73 straipsnis leido valstybės narėms nustatyti taisykles dėl nuobaudų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir įpareigojo imtis visų priemonių, kad
jos būtų įgyvendintos; numatytos nuobaudos turėjo būti veiksmingos, proporcingos ir
atgrasios. Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis – 2004 m. liepos 13 d.
Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ – įtvirtino, kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės
sistemos dalis, ir jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi
viršenybę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų atžvilgiu. Taigi, pasak atsakovo, darytina išvada, jog Žemės ūkio ministerijai buvo suteikti įgaliojimai nustatyti
ginčijamą teisinį reguliavimą.
2. Vertinant Taisyklių 50.2 punktą, būtina atsižvelgti ir į kitas Taisyklių nuostatas,
įtvirtinančias paramos gavėjams nustatytas pareigas (paramos gavėjų įsipareigojimus).
Pagal Taisykles, želdinamas plotas – miško želdinimo projekte nurodytas plotas, kurį
sudaro suprojektuotų miško želdinių, priešgaisrinių mineralizuotų juostų, elektros trasų, einančių per projektuojamus želdinius, neapželdintų žemės ruožų prie melioracijos
griovių arba drenažo rinktuvų (pagal savivaldybės vykdomosios institucijos išduotas
sąlygas) bei neželdinamų juostų, suprojektuotų šalia kitų žemės ūkio paskirties žemės
sklypų savininkų sklypų, besiribojančių su suprojektuotais želdiniais, plotas. Taisyklių
6.7 punktas nurodo, kad miško įveisimo išmoka mokama tiems pareiškėjams, kurių
želdinamas plotas yra apmatuotas ir pažymėtas stulpeliais kampuose, o Taisyklių 13.1
punkte pareiškėjams įtvirtintas reikalavimas, kad želdinamas plotas turi atitikti deklaruotą plotą. Teikdamas paramos paraišką, pareiškėjas įsipareigoja laikytis paramos
suteikimo ir naudojimo sąlygų. Savo ruožtu pagal Taisyklių 40 punktą, Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamentas yra įgaliotas atlikti patikras vietoje, atrinkdamas pareiškėjus ar paramos gavėjus atsitiktinės ar
rizikos analizės būdu. Taigi darytina išvada, jog nurodyti pareiškėjo įsipareigojimai
nėra savitikslis dalykas, o viena iš sąlygų paramai pagal Priemonę gauti. Ginčijamas
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teisinis reguliavimas traktuotinas kaip asmenų teisės į paramą, įtvirtintos Įstatymo
16 straipsnio 1 dalies 6 punkte, įgyvendinimo tvarkos bei konkrečios Kaimo plėtros
priemonės administravimo procedūros dalis. Taigi Taisyklėse nurodyta poveikio priemonė, nors ir turi neigiamą poveikį paramos gavėjui jo teisės į paramą įgyvendinimo
aspektu, tačiau asmens patiriami neigiami padariniai yra paramos gavėjo netinkamo
veikimo ar neveikimo, siekiant įgyti tam tikrą teisę, rezultatas, t. y. iš esmės atsisakymas
savo teisės.
3. Dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties proporcingumo principui atsakovas nurodė, jog Žemės ūkio ministerija, turėdama įgaliojimus nustatyti asmenų teisės
į paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio
paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo tvarką, šiuos įgaliojimus įgyvendino laikydamasi tam tikrų reikalavimų, kylančių iš konstitucinio teisinės valstybės
principo. Vertinant ginčijamą nuostatą, pažymėtina, kad paramos gavėjo pareiga turėti
paramos paraiškoje deklaruotą plotą, tinkamai jį pažymėti, kaip numatyta Taisyklėse,
siekiama užtikrinti paramos pagal konkrečią priemonę administravimą, o būtent – siekiama užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą bei finansavimą. Taigi Taisyklių 50.2 punkte numatyta sankcija negali būti laikoma neproporcinga priemonės tikslo atžvilgiu ar
neteisinga.
4. Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinti principai yra bendrojo pobūdžio, taikomi visoms kaimo plėtros priemonėms, tačiau minėti principai saugo tik atsargaus ir supratingo individo teises, gaunant Europos Sąjungos paramą. Taisyklių 50.2 punktas
taikomas paramos gavėjui, kuris nesilaikė kartu su paramos paraiška prisiimtų įsipareigojimų, taigi Taisyklių nuostatos, kurios numato sankcijų taikymą paramos gavėjams, nesilaikantiems paramos paraiškos pateikimo metu prisiimtų įsipareigojimų, negali būti siejamos su Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintais kaimo plėtros paramos
įgyvendinimo principais – teisė negali ginti nesąžiningo asmens.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

III.

Norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-429 patvirtintų
Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ administravimo taisyklių 50.2 punkto (2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo
Nr. 3D-694 redakcija) dalies teisėtumo.
Administravimo taisyklių 50 punktas (2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo
Nr. 3D-694 redakcija) įtvirtino sankcijas, taikytinas nustačius pažeidimus (išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus), inter alia 50.2 punktas nustatė, jog
parama mokama pagal mažiausią patikrų vietoje metu rastą želdinamą (faktinį) plotą
ir Agentūra susigrąžina visą gautų išmokų dalį, proporcingą sumažintam plotui (išskyrus kai neapželdinta daugiau kaip 20 proc. deklaruoto ploto), o patikrų vietoje metu
rastam plotui pritaikomos aukščiau minėtos sankcijos ir toliau parama mokama už
mažiausią patikrų metu rastą plotą.
Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d.
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nutarties, kuria inicijuota nurodyto norminio administracinio akto dalies teisėtumo
patikros byla, motyvų, abejonės kilo ne dėl viso Administravimo taisyklių 50.2 punkto
teisėtumo. Grįsdamas savo abejonės dėl nurodyto teisinio reguliavimo galimo prieštaravimo aukštesnės galios teisės aktams, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
be kita ko, pažymėjo, jog ginčijama nuostata, kad „parama mokama pagal mažiausią
patikrų vietoje metu rastą želdinamą (faktinį) plotą ir Agentūra susigrąžina visą gautų
išmokų dalį, proporcingą sumažintam plotui (išskyrus kai neapželdinta daugiau kaip
20 proc. deklaruoto ploto), o patikrų vietoje metu rastam plotui pritaikomos aukščiau
minėtos sankcijos ir toliau parama mokama už mažiausią patikrų metu rastą plotą“,
reiškia, jog jei atitinkamais dalyvavimo Priemonėje metais atliekant patikrą vietoje nustatomi nukrypimai nuo deklaruoto želdinamo ploto, didžiausias nustatytas nukrypimas (mažiausias patikrų metu rastas plotas) turi lemiamą reikšmę paramos mokėjimui
į ateitį, nepaisant to, kad vėlesniais dalyvavimo Priemonėje metais patikrų vietoje metu
tokie nukrypimai iš viso nenustatomi arba jie neviršija leistinos paklaidos. Taigi, pasak teismo, minėtu teisiniu reguliavimu nustatyta sankcija galioja į ateitį, nepaisant to,
kad Priemonėje dalyvaujantis asmuo pašalina nukrypimą nuo deklaruoto pagal želdinimo projektą ploto ir laikosi teisės aktų reikalavimų. Taigi apibrėždamas ginčijamą
teisinį reguliavimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje
nurodė, jog jam kilo abejonės dėl Administravimo taisyklių 50.2 punkto ta apimtimi,
kiek nustatyta, kad mažiausias patikrų metu rastas želdinamas plotas lemia paramos
dydį į ateitį, nepaisant to, kad vėlesniais metais nustatomas didesnis želdinamas plotas,
teisėtumo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, inicijuodamas norminio administracinio akto dalies teisėtumo patikros bylą, nurodė, jog abejonės jam kilo dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
6 straipsnyje įtvirtintiems kaimo plėtros paramos įgyvendinimo principams: žemės
ūkio veiklos subjektų pajamų lygio palaikymo; veiksmingo ūkininkavimo metodų,
atitinkančių aplinkosaugos reikalavimus, skatinimo; iniciatyvų rėmimo ir kaimo bendruomenių finansinio rėmimo principams, taip pat konstituciniam teisinės valstybės
principui, inter alia iš jo kylančiam proporcingumo reikalavimui.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog tam tikra apimtimi ginčijamo norminio
administracinio akto – žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-429
patvirtintų Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ administravimo taisyklių – tikslas, kaip matyti iš jų
1 punkto, yra detalizuoti paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio žemės apželdinimas mišku“ administravimo tvarką. Kaip minėta,
ginčijama nuostata reguliuojami teisiniai santykiai dėl ploto, pagal kurį apskaičiuojama ir mokama parama, nustatymo – o būtent, jog tuo atveju, jei patikros vietoje metu
faktiškai nustatytas želdinamas plotas yra mažesnis nei paraiškoje nurodytas, kuriam
prašoma paramos pagal Priemonę, parama mokama (inter alia už laikotarpį nuo neatitikimų nustatymo momento) pagal faktiškai nustatytą mažiausią plotą.
Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pastebi, jog teisinio reguliavimo dėl paramos teikimo pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio
paskirties žemės apželdinimas mišku“ pagrindai kyla iš 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam
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tikrus reglamentus (nors šis reglamentas 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos
kaimo plėtrai panaikintas, tačiau, kaip išplaukia iš pastarojo reglamento 93 straipsnio
1 dalies, šis reglamentas ir toliau taikomas veiksmams, kuriuos Komisija patvirtino pagal jį iki 2007 m. sausio 1d.) (toliau – ir Tarybos reglamentas Nr. 1257/1999), nuostatų.
Tarybos reglamento Nr. 1257/1999 VIII skyrius nustato esmines nuostatas dėl paramos miškininkystei, kaip sudėtinei kaimo plėtros daliai (35-oji konstatuojamoji dalis),
inter alia jo 31 straipsnis nustato paramos žemės ūkio paskirties apželdinimui mišku
pagrindus:
„1. Parama skiriama žemės ūkio paskirties žemei apželdinti mišku, jei yra
atsižvelgiama į vietos sąlygas ir tai nedaro žalos aplinkai.
Ši parama be įsisteigimo sąnaudų gali apimti:
– metinę priemoką už kiekvieną mišku apželdintos žemės hektarą, padengiant ne
ilgesnio kaip penkerių metų laikotarpio priežiūros sąnaudas,
– metinę priemoką už kiekvieną hektarą ūkininkams ar jų asociacijoms, kurie
dirbo žemę iki jos apželdinimo mišku, arba bet kuriam kitam privatinės teisės subjektui, padengiant prarastas pajamas dėl apželdinimo mišku, ne ilgesniam kaip 20 metų
laikotarpiui.
2. Jeigu parama skiriama žemės ūkio paskirties žemės, kuri priklauso valdžios
institucijoms, apželdinimui mišku, ji apima tik įsisteigimo sąnaudas. Jeigu mišku apželdintą žemę nuomojasi privatinės teisės subjektai, gali būti skiriamos 1 dalies antrojoje
pastraipoje nurodytos metinės priemokos.
3. Parama žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku neskiriama šiais atvejais:
– ūkininkams, kurie gauna ankstyvo išėjimo į pensiją paramą,
– kalėdinėms eglutėms sodinti.
Parama už apželdinimą mišku greitai augančioms ir per trumpą laiką išauginamoms rūšims skiriama tik įsisteigimo sąnaudoms padengti.
4. Maksimalios metinių priemokų sumos vienerių metų prarastoms Bendrijos paramos kriterijus atitinkančioms pajamoms padengti yra nustatytos I priede.“
Atsižvelgiant į tai, jog byloje keliamas klausimas dėl teisinio reguliavimo, tam tikrais aspektais susijusio su atitinkamos kaimo plėtros plano priemonės veiksmingumo
bei tinkamo įgyvendinimo užtikrinimu, inter alia – kontrolės priemonėmis, taikytinomis siekiant patikrinti paraiškų pagrįstumą bei atitiktį, nagrinėjamu atveju aktualios
yra 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 817/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo
ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (toliau – ir
Komisijos reglamentas Nr. 817/2004) (šis reglamentas 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1974/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles, panaikintas nuo 2007 m. sausio 1 d., tačiau pagal pastarojo reglamento 64 straipsnį, jis (t. y. Komisijos reglamentas Nr. 817/2004) ir toliau taikomas priemonėms, priimtoms iki 2007 m. sausio 1 d. pagal reglamentą (EB)
Nr. 1257/1999), nuostatos. Komisijos reglamento Nr. 817/2004, kuriame, be kita ko,
akcentuota, jog administracinės taisyklės turi leisti geriau administruoti, stebėti ir kontroliuoti kaimo plėtros paramą (šio reglamento 38-oji konstatuojamoji dalis), 6 skirsnis numatė detalias taisykles dėl paraiškų, tikrinimo bei nuobaudų, inter alia tai, jog
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pradinės prisijungimo prie schemos paraiškos ir vėlesnės mokėjimo paraiškos tikrinamos taip, kad būtų veiksmingai patikrinta atitiktis paramos suteikimo reikalavimams;
valstybės narės apibrėžia tinkamą metodiką ir priemones kiekvienai paramos priemonei tikrinti, taip pat tikrinamus asmenis (67 str. 1 d.). Šio reglamento 69 straipsnis numatė nuostatas dėl tikrinimų vietoje, o 70 straipsnio pirmoji pastraipa įtvirtino, jog mokėjimų sričiai (t. y. mokėjimams pagal plotą) taikomos Reglamento (EB)
Nr. 2419/2001 30 bei 31 straipsnio ir 32 straipsnio 1 dalis, pažymint, jog šios nuostatos
netaikomos paramai pagal miškininkystės priemones, išskyrus žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimą mišku. Taigi nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje aktualiai priemonei – Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku – minėtos 2001 m.
gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2419/2001, nustatančio išsamias integruotos administravimo ir kontrolės sistemos taikymo tam tikroms Tarybos reglamente (EEB)
Nr. 3508/92 nustatytoms Bendrijos pagalbos schemoms taisykles (toliau – ir Komisijos
reglamentas Nr. 2419/2001), nuostatos, inter alia 31 straipsnis „Skaičiavimo pagrindas“,
yra taikytinos. Komisijos reglamento Nr. 2419/2001 31 straipsnis nustatė:
„<...> 2. Nepažeidžiant 32-35 straipsniuose nustatyto pagalbos sumažinimo arba jos
neskyrimo, jeigu administracinių arba patikrinimų vietoje metu nustatoma, kad pagalbos
už plotą paraiškoje deklaruotas plotas yra didesnis už atitinkamai pasėlių grupei nustatytą plotą, pagalba skaičiuojama, atsižvelgiant į plotą, nustatytą šiai pasėlių grupei. <...>“.
Taigi iš Komisijos reglamento Nr. 817/2004 70 straipsnio ir Komisijos reglamento
Nr. 2419/2001 31 straipsnio 2 dalies išplaukia, jog tuo atveju, jei nustatoma (inter alia
patikrinimo vietoje metu), jog paraiškoje deklaruotas plotas yra didesnis nei nustatytas
patikrinimo metu, parama mokama pagal faktiškai nustatytąjį plotą.
Pažymėtina, jog Komisijos reglamentas Nr. 2419/2001 nuo 2005 m. sausio 1 d. panaikintas 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 796/2004, nustatančiu
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 (toliau
– Komisijos reglamentas Nr. 796/2004), aktualią Komisijos reglamento Nr. 2419/2001
31 straipsnio 2 dalį pakeičiant Komisijos reglamento Nr. 796/2004 50 straipsnio
3 dalimi (Komisijos reglamento Nr. 796/2004 III priedas „Koreliacijos lentelė“). Savo
ruožtu Komisijos reglamentas Nr. 796/2004 nuo 2010 m. sausio 1 d. panaikintas
2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios
su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir
kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės
paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės,
susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos
schemą (toliau – Komisijos reglamentas Nr. 1122/2009), minėtą Komisijos reglamento
Nr. 796/2004 50 straipsnio 3 dalį pakeičiant Komisijos reglamento Nr. 1122/2009
57 straipsnio 3 dalimi (Komisijos reglamento Nr. 1122/2009 II priedas). Pastebėtina, jog
nors nurodytose šių Komisijos reglamentų nuostatose įtvirtinto teisinio reguliavimo
žodinė išraiška keitėsi, tačiau teisinis reguliavimas iš esmės nepasikeitė – t. y. jog jei
paraiškoje deklaruotas plotas viršija faktiškai nustatytą plotą, parama mokama pagal
faktiškai nustatytąjį.
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Analogiška nuostata įtvirtinta ir Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 metų plane,
parengtame vykdant Tarybos reglamento Nr. 1257/1999 41-44 straipsnių nuostatas
bei laikantis Komisijos reglamente Nr. 817/2004 įtvirtintų reikalavimų, patvirtintame Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004)2949. Lietuvos
kaimo plėtros 2004–2006 metų plano 12.1.4 skyriuje, apibrėžiant siūlomas priemonių
kontrolei bei sankcijoms aktualias nuostatas, numatyta, jog, kiek tai susiję su priemone „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „[j]eigu nustatoma, kad faktinis
plotas yra mažesnis už deklaruotą, parama skaičiuojama už patikros metu nustatytą
plotą. Tačiau, išskyrus force majeure atvejus, patikros metu nustatytas faktinis plotas
mažinamas dvigubu rastu skirtumu tarp faktinio ir deklaruoto ploto, jei deklaruotas
plotas yra didesnis nei 7 proc., arba 2 ha, bet ne daugiau kaip 20 proc. nustatyto ploto. Jeigu rastas skirtumas viršija nustatytą plotą 20 proc., neskiriama jokia parama. Be
to, visais atvejais, kai parama jau buvo išmokėta už didesnį deklaruotą plotą, ji turi
būti grąžinta.“ Sankcijos už nustatytus pažeidimus nurodytos 53 lentelėje „Priemonėje
„Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ už pažeidimus taikomų sankcijų
sąrašas“. Šiame kontekste pastebėtina, be kita ko, jog Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006
metų plano patvirtinimas Komisijos sprendimu, atsižvelgiant į Tarybos reglamento
Nr. 1257/1999 44 straipsnio 2 dalies nuostatą, jog Komisija įvertina siūlomus planus
(t. y. pagal šio reglamento 41 straipsnio 1 dalį valstybės narės paskirtos kompetentingos institucijos parengtus ir Komisijai pateiktus kaimo plėtros planus), kad nustatytų,
ar jie atitinka šio reglamento nuostatas, suponuoja, jog šis planas atitinka Tarybos reglamento Nr. 1257/1999 reikalavimus.
Taigi darytina išvada, jog ginčijamu teisiniu reguliavimu, nustatytu Administravimo taisyklių 50.2 punkte, iš esmės detalizuojama minėta nuostata, įtvirtinta Lietuvos
kaimo plėtros 2004–2006 metų plane, kuri savo ruožtu, akivaizdu, jog kyla iš Tarybos
reglamento Nr. 1257/1999 bei Komisijos reglamento Nr. 817/2004, o taip pat Komisijos
reglamento Nr. 817/2004 70 straipsnio 2 dalies (pakeistos, atitinkamai, Komisijos reglamento Nr. 796/2004 50 straipsnio 3 dalimi bei Komisijos reglamento Nr. 1122/2009
57 straipsnio 3 dalimi) nuostatų.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamąja dalimi esančio (Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 150 str. (2004 m. liepos 13 d. redakcija) 2004 m. liepos 13 d.
Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 2 straipsnis
įtvirtina, jog Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga,
Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atvejais
jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnį, reglamentas yra
taikomas visuotinai; jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Pažymėtina, jog analogiška nuostata įtvirtinta ir minėtame Tarybos reglamente
Nr. 1257/1999, kurio 56 straipsnis nustato, jog šis reglamentas yra privalomas visas ir
tiesiogiai taikomas visose valstybės narėse.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra konstatavęs, jog, remiantis minėta
SESV 288 straipsnio antra pastraipa, reglamentas yra bendro pobūdžio ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Todėl jis dėl savo paties pobūdžio ir vietos Sąjungos
teisės šaltinių sistemoje veikia iš karto ir gali suteikti teises fiziniams asmenims, kurias nacionaliniai teismai privalo ginti. Tiesioginis reglamento taikymas reiškia, kad jo
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įsigaliojimas ir palankus ar nepalankus taikymas tam tikriems teisės subjektams nepriklauso nuo jokių nacionalinės teisės priemonių priėmimo, nes griežtas šio įsipareigojimo laikymasis yra privaloma vienalaikio ir vienodo reglamentų taikymo visoje
Europos Sąjungoje sąlyga (Teisingumo Teismo 2011 m. liepos 14 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C-4/10 ir C-27/10 Bureau national interprofessionnel du Cognac prieš
Gust. Ranin Oy, 40 ir 66 p.).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, jog
Lietuvos teismai ir viešojo administravimo subjektai privalo tiesiogiai taikyti reglamentus, neieškodami jų nuostatas perkeliančių nacionalinių teisės aktų (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. I143-18/2009). Europos Sąjungos valstybės narės, pripažindamos Europos
Sąjungos teisės viršenybės nacionalinės teisės atžvilgiu principą, privalo užtikrinti,
jog nacionalinės teisės aktai netrukdys pasiekti visiško jos veiksmingumo. Europos
Sąjungos teisės viršenybės principas reiškia, kad teismas turėtų suteikti Europos
Sąjungos teisės normai pirmenybę tuo atveju, jei būtų jos ir nacionalinės normos kolizija. Todėl sprendžiant bylas, kuriose taikomi nacionaliniai teisės aktai, priimti vadovaujantis (remiantis) tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais – reglamentais
– itin svarbu atsižvelgti į nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės santykį bei įvertinti,
ar minėti nacionaliniai teisės aktai neužkerta kelio veiksmingam Europos Sąjungos teisės taikymui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 29 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1029/2013).
Todėl atsižvelgdama į nurodytus teisinius argumentus, ypač susijusius su Europos
Sąjungos teisės viršenybės principu, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog konstatavus,
kad žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-429 patvirtintų Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ administravimo taisyklių 50.2 punkte (2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo
Nr. 3D-694 redakcija) įtvirtinta ginčijama nuostata yra priimta vadovaujantis (remiantis) tiesiogiai taikomais Tarybos reglamentu Nr. 1257/1999 bei Komisijos reglamentu
Nr. 817/2004, taip pat Komisijos reglamento Nr. 817/2004 70 straipsnio 2 dalimi (jį keitusiais Komisijos reglamentais), darytina išvada, jog ginčijamas teisinis reguliavimas
negali būti pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio
ir kaimo plėtros įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintiems kaimo plėtros paramos įgyvendinimo principams bei konstituciniam teisinės valstybės principui (iš jo kylančiam
proporcingumo principui).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-429 patvirtintų Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Žemės
ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ administravimo taisyklių 50.2 punktas
(2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 3D-694 redakcija) ta apimtimi, kiek nustatyta,
jog parama mokama pagal faktiškai rastą mažiausią plotą, nepriklausomai nuo to,
jog vėlesniais metais gali būti nustatomas didesnis želdinamas plotas, neprieštarauja
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 6 straipsnyje
įtvirtintiems kaimo plėtros paramos įgyvendinimo principams bei konstituciniam
teisinės valstybės principui.
Sprendimas neskundžiamas.

1.3. Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu
Nr. 1K-192 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“
patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 34 punkto atitikties
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2011 m. birželio
22 d. įstatymo Nr. XI-1497 redakcija) 28 straipsnio 7 daliai
Administracinė byla Nr. I552-22/2013
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. gruodžio 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Laimučio Alechnavičiaus,Anatolijaus Baranovo, Ramūno Gadliausko (pranešėjas),
Romano Klišausko ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui Rolandui
Mockui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus
apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų
garbės teismo nuostatų 34 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad balsams pasidalijus
po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Turto arba verslo vertintojų garbės
teismo posėdžio pirmininkas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų (2011 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-1497 redakcija) įstatymo 28 straipsnio 7 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal
T. M. skundą atsakovui Turto vertinimo priežiūros tarnybai, trečiajam suinteresuotam
asmeniui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Super status“. Skunde pareiškėjas prašė panaikinti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo (toliau – ir Garbės
teismas) 2013 m. sausio 15 d. sprendimą Nr. GT-5(13)-S, kuriuo pareiškėjui paskirta
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drausminė nuobauda – Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. A 000514 (nekilnojamojo turto vertinimo sritis), išduoto 2008 m. balandžio 2 d., ir Vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimo Nr. A 001176 (nekilnojamojo turto vertinimo sritis),
išduoto 2004 m. lapkričio 4 d., galiojimo panaikinimas, ir priimti naują sprendimą –
drausminę bylą nutraukti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartimi administracinės bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų
(toliau – ir Nuostatai) 34 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad balsams pasidalijus
po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Turto arba verslo vertintojų garbės teismo posėdžio pirmininkas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 daliai (2011 m. birželio 22 d. įstatymo
Nr. XI-1497 redakcija).
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatymas (toliau – ir Įstatymas), nustato turto arba verslo vertės
nustatymo principus, turto arba verslo vertinimo pagrindus ir atvejus, turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pagrindus ir veiklos priežiūrą, turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių teises, pareigas
ir atsakomybę, turto arba verslo vertintojams ir turto arba verslo vertinimo įmonėms
keliamus reikalavimus. Šio įstatymo 28 straipsnis, reglamentuojantis Turto arba verslo
vertintojų garbės teismo sudarymą ir veiklos pagrindus, be kita ko, įtvirtina, kad Garbės teismą sudaro penki nariai, garbės teismo personalinę sudėtį tvirtina ir pirmininką
bei jo pavaduotoją iš Garbės teismo narių skiria finansų ministras (28 str. 1 ir 2 d.).
Minėtame įstatyme taip pat nustatyta, kad Garbės teismas veikia vadovaudamasis šiuo
įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatais, kuriuose reglamentuoti Garbės teismo veiklos principai, darbo organizavimas, turto arba verslo vertintojo drausmės bylos nagrinėjimo
ir sprendimo priėmimo procedūros (28 str. 4 d.). Taip pat Įstatyme įtvirtinta, jog turto
arba verslo vertintojų garbės teismas gali nagrinėti turto arba verslo vertintojų drausmės bylas, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Garbės teismo narių ir turto
arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimai priimami visų Garbės teismo narių
balsų dauguma (28 str. 7 d.).
Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192, 34 punktas nustato,
kad Garbės teismo sprendimas priimamas visų Garbės teismo narių, dalyvavusių Garbės teismo posėdyje, balsų dauguma, kiekvienam Garbės teismo nariui turint po vieną
balsą. Balsavimo teisė negali būti perduota. Balsuojama „už“ arba „prieš“, susilaikiusiųjų negali būti. Balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo
Garbės teismo posėdžio pirmininkas. Balsus skaičiuoja ir balsavimo rezultatus skelbia
Garbės teismo posėdžio pirmininkas.
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegijai, atsižvelgusiai į tai, jog
Įstatymo 28 straipsnio 7 dalis nustato, kad Garbės teismo sprendimai priimami visų
šio teismo narių balsų dauguma, kilo abejonių, ar Nuostatų 34 punkto nuostata, pagal
kurią Garbės teismo narių balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už
kurį balsavo šio teismo posėdžio pirmininkas, t. y., kad sprendimas, kuriuo skiriama ir
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drausminė nuobauda, gali būti priimamas ne tik balsų dauguma, bet ir balsams pasidalijus po lygiai, tačiau už pasiūlytą sprendimą skirti drausminę nuobaudą balsuojant
posėdžio pirmininkui, neprieštarauja minėtai Įstatymo 28 straipsnio 7 daliai, kurioje
nuostata dėl sprendimo priėmimo Garbės teismo narių balsams pasidalijus po lygiai
nėra įtvirtinta.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 26 d. nutartimi nusprendė priimti aptartą Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimąsi, atsakovu byloje laikyti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją.
II.
Rengiant bylą nagrinėti teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimas į Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimąsi (b. l. 39-41).
Atsiliepime atsakovas prašo Nuostatų 34 punktą ta apimtimi, kuria nustatyta, kad balsams pasiskirsčius po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Garbės teismo
posėdžio pirmininkas, pripažinti teisėtu.
Nurodo, kad priimti sprendimą Garbės teismo narių dauguma, vadovaujantis
protingumo kriterijumi, yra įmanoma visada, jeigu Garbės teismo posėdyje dalyvauja
3 arba 5 Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nariai, t. y. jei dalyvauja nelyginis
skaičius narių. Nepaisant to, pasitaiko situacijų, kai Garbės teismo posėdyje dalyvauja lyginis skaičius narių (keturi) ir balsuojant jų balsai pasiskirsto po lygiai. Lietuvos
Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas nereglamentuoja sprendimo
priėmimo Garbės teismo narių balsams pasidalinus po lygiai. Teigia, kad pagal Įstatymo 28 straipsnio 4 dalį, Turto arba verslo vertintojų garbės teismas privalo vadovautis
ne tik minėtu įstatymu, bet ir Nuostatais, kurių V skyriuje „Garbės teismo sprendimo
priėmimas“ yra reglamentuojamos turto arba verslo vertintojo drausmės bylos nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo procedūros. Daugumos Turto arba verslo vertintojų
garbės teismo nuostatų normų nėra Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, tačiau ši aplinkybė nereiškia, kad minėtos normos vien dėl to prieštarauja aptariamam įstatymui. Nereglamentavus atvejo, kuomet Garbės teismo narių
balsai pasiskirsto po lygiai, teismo nariai galėtų vykdyti tik dalį savo pareigų, t. y. galėtų nagrinėti turto arba verslo vertintojų drausmės bylas, tačiau negalėtų priimti sprendimų dėl drausminių nuobaudų turto arba verslo vertintojams skyrimo arba drausmės
bylos nutraukimo. Lietuvos Respublikos finansų ministras Nuostatų 34 punkte nustatė,
kad balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Garbės
teismo posėdžio pirmininkas, tam, kad būtų įgyvendinta Įstatymo 28 straipsnio 5 dalis
ir išvengta Turto arba verslo vertintojų garbės teismo neveiksnumo.
Suinteresuotas asmuo Turto vertinimo priežiūros tarnyba pateiktoje nuomonėje
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimosi (b. l. 38) nurodo, kad sutinka
su atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime pateiktais argumentais.
Suinteresuotas asmuo T. M. savo pateiktoje nuomonėje (b. l. 34) nurodo, kad sutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymu. Pažymi, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla reikalavimas įstatymų leidėjui ir kitiems teisėkūros subjektams laikytis iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija)
kylančios teisės aktų hierarchijos. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų
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– poįstatyminio teisės akto – 34 punktas negali prieštarauti ar konkuruoti su aukštesnės galios tą patį klausimą reguliuojančiu Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
28 straipsniu. Nuostatų 34 punktas situaciją, kai posėdyje dalyvauja keturi Garbės teismo nariai reguliuoja skirtingai nei Įstatymo 28 straipsnio 7 dalis – galima situacija, kai
sprendimas priimamas neatsižvelgiant į tai, kad nėra visų Garbės teismo narių balsų
daugumos. Mano, kad dėl šio prieštaravimo Garbės teismo nuostatų 34 punkto nuostata turėtų būti pripažinta prieštaraujanti Įstatymui ir panaikinta.
Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Super status“ savo pateiktoje nuomonėje (b. l. 30-32) nurodo, kad su Vilniaus apygardos administracinio teismo
prašymu sutinka. Savo poziciją grindžia iš esmės tokiais pačiais argumentais, kaip ir
suinteresuotas asmuo T. M.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti, ar Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų
Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 34 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo
Turto arba verslo vertintojų garbės teismo posėdžio pirmininkas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (nauja įstatymo redakcija
nuo 2012 m. gegužės 1 d. – 2011 m. birželio 22 d. įstatymas Nr. XI-1497, Žin., 2011,
Nr. 86-4139) 28 straipsnio 7 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administracinės
bylos nagrinėjimo ribas paprastai apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas prašymas,
jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad būtent teismo nutartis prašyti
ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra tas procesinis dokumentas, kuris
apibrėžia iškeliamos norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyką bei ribas ir
pagal kurį ši byla turi būti nagrinėjama (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. I261-15/13). Nepaisant to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nagrinėjant administracines bylas dėl norminio teisės akto teisėtumo, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, neatmetama galimybė keisti pareiškėjo – teismo –
prašyme apibrėžtas bylos ribas. 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, patikslinti pareikšto prašymo
turinį taip, kad jis atitiktų individualios bylos aplinkybes, padėtų tinkamai išspręsti tą
individualią bylą, kurioje teismas nusprendė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
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2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575 3/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 7 (17), 2009, p. 18-33, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. I261-48/12).
Vilniaus apygardos administracinio teismo prašyme yra keliamas tik klausimas,
ar Nuostatų 34 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad balsams pasidalijus po lygiai,
priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Turto arba verslo vertintojų garbės teismo
posėdžio pirmininkas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 daliai, kurioje nuostata dėl sprendimo priėmimo
Garbės teismo narių balsams pasidalijus po lygiai nėra įtvirtinta. Lietuvos Respublikos
turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 dalis nustato, kad Turto
arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimai priimami visų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narių balsų dauguma.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, ginčijamai teisės normai, reglamentuojančiai sprendimo priėmimą Garbės teismo narių balsams pasiskirsčius po lygiai, prielaidas sudaro kita Nuostatų 34 punkte įtvirtinta teisės norma, kuri numato, jog Garbės
teismo sprendimas priimamas visų Garbės teismo narių, dalyvavusių garbės teismo
posėdyje, balsų dauguma. Kadangi Garbės teismą sudaro penki nariai, o pagal Turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 dalį Garbės teismo sprendimai priimami visų Garbės teismo narių balsų dauguma, tai sprendimui priimti būtina surinkti
ne mažiau kaip trijų Garbės teismo narių balsus. Pagal Nuostatų 34 punkto normą,
kuria nustatyta, jog Garbės teismo sprendimas priimamas visų Garbės teismo narių,
dalyvavusių garbės teismo posėdyje, balsų dauguma, Garbės teismo sprendimas gali
būti priimtas ir dviejų Garbės teismo narių balsais, ką leidžia ir ginčijama nuostata, kad
balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Turto arba
verslo vertintojų garbės teismo posėdžio pirmininkas. Atsižvelgusi į Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamos individualios administracinės bylos aplinkybes, pagal kurias T. M. drausminė nuobauda buvo paskirta dviejų Garbės teismo narių
bei įvertinusi šių dviejų Nuostatų 34 punkto normų tarpusavio ryšį, išplėstinė teisėjų
kolegija pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartyje apibrėžtos norminės administracinės bylos ribos turi būti praplečiamos,
įtraukiant ir Nuostatų 34 punkto normos, kuria įtvirtinta tai, jog Garbės teismo sprendimas priimamas visų Garbės teismo narių, dalyvavusių garbės teismo posėdyje, balsų
dauguma, atitikimo Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 daliai
patikrinimą.
IV.
Byloje tiriamas Lietuvos Respublikos finansų ministro – viešojo administravimo
subjekto – įsakymo teisėtumas.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas (2009 m. birželio 11 d.
įstatymo Nr. XI-283 redakcija) nustato vieną iš viešojo administravimo principų,
kuriais vadovaujasi viešojo administravimo subjektai savo veikloje – t. y. įstatymo viršenybės principą. Šis principas reiškia tai, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi
39

I. Administracinių teismų praktika

atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus; administraciniai aktai, susiję su
asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
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, 2010 m.
gegužės 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2010, 2011 m. gegužės 11 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-14/2011 ir kt.).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad šis principas suponuoja įvairius
reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai
teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų <...> (2004 m. gruodžio 13 d.,
2006 m. sausio 16 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimai). Proporcingumo principas, kaip vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų, reiškia, kad įstatyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, kad šios priemonės
turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir kad šios priemonės neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio teismo 2009 m. gruodžio 11 d., 2010 m. balandžio 20 d. nutarimai). Iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės
aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad draudžiama žemesnės galios
teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik
aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d., 2005 m. sausio 19 d.,
2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai ir kt.). Poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos
įstatymo normos, todėl poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti
naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes
taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų
atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas).
V.
Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 1 straipsnį, šio įstatymo paskirtis – nustatyti turto arba verslo vertės nustatymo principus, turto arba verslo vertinimo pagrindus ir atvejus, turto arba verslo vertintojų ir turto arba
verslo vertinimo įmonių veiklos pagrindus ir veiklos priežiūrą, turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių teises, pareigas ir atsakomybę, turto arba
verslo vertintojams ir turto arba verslo vertinimo įmonėms keliamus reikalavimus.
Kiti Lietuvos Respublikos įstatymai turto arba verslo vertintojams ir turto arba verslo
vertinimo įmonėms taikomi tiek, kiek jų veiklos nereglamentuoja šis įstatymas.
Aptariamo įstatymo 28 straipsnis reglamentuoja Turto arba verslo vertintojų gar40
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bės teismo sudėtį ir sudarymą. Garbės teismą sudaro penki nariai: 1) tris narius jų sutikimu, turinčius ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, tarpusavio sutarimu skiria asociacijos, vienijančios tik turto ir (arba) verslo vertintojus ir (arba) turto
arba verslo vertinimo įmones, iš tik turto ir (arba) verslo vertintojus vienijančių asociacijų narių ir (arba) tik turto arba verslo vertintojų, kurie turto arba verslo vertinimo
įmonių asociacijų narėse dirba darbo sutarties pagrindais arba kurie yra individualios
įmonės savininkai ar ūkinės bendrijos tikrieji nariai; 2) du narius valstybės tarnautojus
jų sutikimu, turinčius ne mažesnį kaip trejų metų valstybės tarnybos stažą ir turto arba
verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo arba dalyvavimo juos
rengiant patirtį, skiria Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Įstatymo 28 str. 1 d.).
Turto arba verslo vertintojų garbės teismo personalinę sudėtį tvirtina ir pirmininką
bei jo pavaduotoją iš Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narių skiria Lietuvos
Respublikos finansų ministras ( Įstatymo 28 str. 2 d.).
Įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog Turto arba verslo vertintojų garbės
teismas veikia vadovaudamasis šiuo įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro
patvirtintais Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatais, kuriuose reglamentuoti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo veiklos principai, darbo organizavimas, turto arba verslo vertintojo drausmės bylos nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo
procedūros. Taigi minėtus klausimus įstatymų leidėjas nustatė reguliuoti poįstatyminiu teisės aktu, tačiau Įstatyme taip pat įtvirtintos Turto arba verslo vertintojų garbės
teismo pareigos ir teisės (Įstatymo 28 str. 5 ir 6 d.) bei pagrindinės drausmės bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklės. Nustatyta, kad Garbės teismas gali nagrinėti turto arba verslo vertintojų drausmės bylas, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip
pusė Garbės teismo narių; Garbės teismo sprendimai priimami visų Turto arba verslo
vertintojų garbės teismo narių balsų dauguma (Įstatymo 28 str. 7 d.).
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192
patvirtinti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatai reglamentuoja: Garbės
teismo veiklos principus; Garbės teismo darbo organizavimą; turto arba verslo vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto drausmės bylos nagrinėjimą; Garbės
teismo sprendimo priėmimą (Nuostatų 1 punkto 1.1-1.4 papunkčiai). Taip pat Nuostatuose nurodoma, kad Garbės teismas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu ir šiais nuostatais (Nuostatų 2 punktas).
Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 5 punkte įtvirtinta, kad Turto arba verslo vertintojų garbės teismo darbą organizuoja Turto arba verslo vertintojų
garbės teismo pirmininkas (siūlo parengiamojo Garbės teismo posėdžio ir Garbės teismo posėdžio drausmės bylai nagrinėti (toliau – Garbės teismo posėdis) datą, kviečia
Garbės teismo narius į parengiamąjį Garbės teismo posėdį, Garbės teismo posėdį, duoda privalomus vykdyti nurodymus Garbės teismo sekretoriui, paskirsto darbus Garbės teismo nariams, pasirašo raštus Garbės teismo vardu, pirmininkauja posėdžiams,
pasirašo Garbės teismo posėdžio protokolus ir pan.). Garbės teismo pirmininko laikinai (liga, atostogos, komandiruotė ar pan.) nesant, Garbės teismo darbą organizuoja
Garbės teismo pirmininko pavaduotojas.
Nuostatų 21 punktas detalizuoja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
normą, kad Turto arba verslo vertintojų garbės teismas gali nagrinėti turto arba verslo vertintojų drausmės bylas, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Turto arba
verslo vertintojų garbės teismo narių – įtvirtinama, kad posėdis laikomas teisėtu, jeigu
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jame dalyvauja ne mažiau kaip trys Garbės teismo nariai. Pažymėtina, kad nei aptariamame įstatyme, nei Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatuose nėra įtvirtintas privalomas Garbės teismo narių dalyvavimas Turto arba verslo vertintojų garbės
teismo posėdžiuose. Nuostatuose reglamentuojamas Garbės teismo nario nusišalinimo
institutas (17 ir 18 p.), taip pat nustatyta, kad Garbės teismo narys, negalintis dalyvauti
Garbės teismo posėdyje, apie tai informuoja (elektroniniu paštu) Garbės teismo pirmininką. Taigi, tiek pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, tiek pagal Nuostatus leidžiama nagrinėti turto arba verslo vertintojo drausminę bylą ir nedalyvaujant
visiems penkiems Garbės teismo nariams.
Pagal Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 34 punktą, Garbės teismo sprendimas priimamas visų Garbės teismo narių, dalyvavusių Garbės teismo posėdyje, balsų dauguma, kiekvienam Garbės teismo nariui turint po vieną balsą. Balsavimo teisė negali būti perduota. Balsuojama „už“ arba „prieš“, susilaikiusiųjų negali
būti. Balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Garbės
teismo posėdžio pirmininkas.
Kaip minėta, Garbės teismo posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip trys Garbės teismo nariai, taigi, atsižvelgiant į tai, kad Garbės teismą sudaro
penki nariai, teisėtame Garbės teismo posėdyje gali dalyvauti 3, 4 arba 5 Garbės teismo
nariai.
Byloje nagrinėjama teisės akto nuostata, jog balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Garbės teismo posėdžio pirmininkas, taikytina tik
situacijai, kai posėdyje dalyvauja lyginis skaičius Garbės teismo narių. Taigi tokiu atveju balsų pasidalijimas po lygiai reiškia, kad du nariai balsavo ,,už“, du nariai – ,,prieš“,
ir tuomet priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Garbės teismo posėdžio pirmininkas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal aptartą Turto arba verslo vertintojų
garbės teismo nuostatų 5 punktą, Garbės teismo posėdžiui pirmininkauti gali Garbės
teismo pirmininkas arba jo pavaduotojas.
Minėta, jog pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 dalį,
Turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimai priimami visų Garbės teismo
narių balsų dauguma. Atsižvelgiant į tai, kad Garbės teismą sudaro penki nariai, visų
Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narių daugumą sudaro trys nariai. Nepaisant to, nagrinėjama Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 34 punkto
norma įteisina situaciją, kai sprendimas priimamas dviejų narių balsais, jeigu vienas tų
narių yra Garbės teismo posėdžio pirmininkas.
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas nustato tik subjektą, skiriantį Turto arba verslo vertintojų garbės teismo pirmininką bei jo pavaduotoją – Lietuvos
Respublikos finansų ministrą (28 str. 2 d.). Taigi tuo pačiu įtvirtinama, jog iš Garbės
teismo narių turi būti paskirti Garbės teismo pirmininkas ir jo pavaduotojas. Minėtame įstatyme nurodoma, kad Turto arba verslo vertintojų garbės teismui kitose institucijose atstovauja Turto arba verslo vertintojų garbės teismo pirmininkas,
jo pavaduotojas (28 str. 9 d.), daugiau Garbės teismo pirmininko bei jo pavaduotojo
pareigos, teisės ir veikla įstatyme nereglamentuojama.
Analizuojant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 dalies
nuostatą, jog Turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimai priimami visų
Garbės teismo narių balsų dauguma, pažymėtina, jog pagal šią nuostatą balsuojant
dėl Garbės teismo sprendimo priėmimo nustatomas visų Garbės teismo narių
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lygiateisiškumas, vienoda visų narių balsų vertė. Įstatymų leidėjas Turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatyme balsavimo procedūros reguliavime neišskiria Garbės
teismo pirmininko ar jo pavaduotojo vaidmens, nesuteikia jų balsui didesnės, nei kitų
Garbės teismo narių balsų, reikšmės, ir, teisėjų kolegijos nuomone, vertinant sistemiškai
Įstatymo nuostatas, nėra poreikio tai daryti. Pripažintina, kad Įstatymo nuostatos
sudaro prielaidą, jog Turto arba verslo vertintojų garbės teismo posėdyje gali dalyvauti
keturi nariai, taigi neatmetama galimybė, kad balsai gali pasiskirstyti po lygiai, tačiau
pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 dalies antrąją normą,
sprendimas tokiu atveju negali būti priimamas, nes už jį nebūtų balsavusi visų Turto
arba verslo vertintojų garbės teismo narių dauguma, t. y. bent trys Garbės teismo
nariai.
Tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ministras įsakymu tvirtindamas Turto
arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatus, Garbės teismo posėdžio pirmininkui,
t. y. posėdžiui pirmininkaujančiam Turto arba verslo vertintojų garbės teismo
pirmininkui ar jo pavaduotojui, suteikė galią nulemti Garbės teismo sprendimo
priėmimą tuo atveju, kai balsai pasiskirsto po lygiai, paneigia Turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimą, kad priimti sprendimą būtini ne mažiau
kaip trijų Garbės teismo narių balsai, taigi poįstatyminiu aktu keičiami įstatymu
sureguliuoti teisiniai santykiai.
Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų
garbės teismo nuostatų 34 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad balsams
pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Turto arba verslo
vertintojų garbės teismo posėdžio pirmininkas, prieštarauja Lietuvos Respublikos
turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 daliai.
Pasisakydama dėl Nuostatų 34 punkte įtvirtintos teisės normos, kuri numato,
jog Garbės teismo sprendimas priimamas visų Garbės teismo narių, dalyvavusių
garbės teismo posėdyje, balsų dauguma, išplėstinė teisėjų kolegija pakartoja, kad
pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 dalį, Turto arba
verslo vertintojų garbės teismo sprendimui priimti būtini ne mažiau kaip trys Garbės
teismo narių balsai, o ši Nuostatų 34 punkto norma leidžia sprendimą priimti ir
tuomet, kai Garbės teismo posėdyje dalyvauja trys nariai, o už sprendimą balsuoja du
iš jų. Tokiu būdu, mažinant sprendimą lemiančių balsų skaičių poįstatyminiu aktu,
iškreipiamas įstatymo normos tikslas, jog turto arba verslo vertintojui reikšmingas
pasekmes galintis sukelti Garbės teismo sprendimas būtų priimtas vadovaujantis
objektyvumo, nepriklausomumo principais, ir to negalima pateisinti aplinkybe, jog
nesusirinkus reikiamam Turto arba verslo garbės teismo narių skaičiui, gali būti
apsunkintas Garbės teismo sprendimo priėmimas ar apskritai Garbės teismo veikla.
Atsižvelgiant į tai bei į anksčiau minėtą konstitucinį teisės aktų hierarchijos principą
konstatuotina, jog Nuostatų 34 punktas ir ta apimtimi, kuria nustatyta, jog Garbės
teismo sprendimas priimamas visų Garbės teismo narių, dalyvavusių Garbės teismo
posėdyje, balsų dauguma, prieštarauja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
28 straipsnio 7 dalies imperatyviam reikalavimui, jog Turto arba verslo vertintojų
garbės teismo sprendimai priimami visų Garbės teismo narių balsų dauguma.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
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n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 34
punktas ta apimtimi, kuria nustatyta,
1) kad Garbės teismo sprendimas priimamas visų Garbės teismo narių, dalyvavusių
Garbės teismo posėdyje, balsų dauguma,
2) kad balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo
Turto arba verslo vertintojų garbės teismo posėdžio pirmininkas,
prieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2011
m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-1497 redakcija) 28 straipsnio 7 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.

1.4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu
Nr. T-28 „Dėl Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės
administratorių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kauno miesto
butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos
tvarkos aprašo 5, 10 ir 11 punktų (2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-328
redakcija) tam tikra apimtimi teisėtumo
Administracinė byla Nr. A146-1008/2013
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00746-2012-6
Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. rugsėjo 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Veslavos Ruskan ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės
(kolegijos pirmininkė),
teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės mero apeliacinį skundą dėl Kauno
apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje pareiškimą atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto ištyrimo ir
sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
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I.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje (toliau – ir pareiškėjas)
pareiškimu (b. l. 28-37) kreipėsi į teismą ir prašė:
1) Ištirti, ar Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba, atsakovas)
2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos
2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (toliau – ir Sprendimas Nr. T-328) 2, 4, 5 punktai ta apimtimi, kuria butų
ir kitų patalpų savininkams suteikiama teisė patiems daugumos sprendimu išsirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių, neprieštarauja Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso (toliau – ir CK) (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.84 straipsniui, Butų ir
kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu
Nr. 603 (toliau – ir Vyriausybės Nutarimas Nr. 603) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, (toliau
– ir Pavyzdiniai nuostatai) (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123) 17 punktui ir
nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 3 straipsnio
1 dalyje, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008 Nr. 113-4290) 4 straipsnyje įtvirtintų
principų;
2) Pripažinus, kad Tarybos Sprendimo Nr. T-328 2, 4, 5 punktai ta apimtimi, kuria butų ir kitų patalpų savininkams suteikiama teisė patiems daugumos sprendimu
išsirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių, prieštarauja CK 4.84 straipsniui, Pavyzdinių nuostatų 17 punktui bei pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 1 dalyje, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintus principus,
panaikinti Tarybos Sprendimą Nr. T-328;
3) Nustatyti, kad panaikintas norminis administracinis aktas (jo dalis) negali būti
taikomas nuo jo priėmimo dienos.
Nurodė, kad Taryba Sprendimu Nr. T-328 pakeitė Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-28 „Dėl Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Savo pobūdžiu Aprašas
yra norminis teisės aktas, reglamentuojantis butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administratorių atrankos sąlygas, jų skyrimo ir pakeitimo tvarką, kuri yra
privaloma tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Sprendimu Nr. T-328 patvirtinti Aprašo pakeitimai taip pat yra norminio pobūdžio. Oficialus pranešimas apie priimtą Sprendimą Nr. T-328 buvo paskelbtas dienraštyje „Kauno diena“ 2012 m. liepos
9 d., o visas jo tekstas – Kauno miesto savivaldybės interneto tinklalapyje www.kaunas.lt, todėl darytina išvada, kad Sprendimas Nr. T-328 įsigaliojo 2012 m. liepos 9 d.
Pakeitusi Aprašą, Taryba suteikė teisę patiems daugiabučių namų butų ir kitų patalpų
savininkams daugumos sprendimu išsirinkti bendrosios nuosavybės administratorių, kai nėra įsteigta gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba
nesudaryta jungtinė veiklos sutartis, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta
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jungtinės veiklos sutartis. CK 4.84 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu butų ir kitų
patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (toliau – ir Administratorius). Įstatymų leidėjas nustatė, kad daugiabučių namų
gyventojams nepasinaudojus nė viena iš įstatyme nurodytų teisių, pareiga skirti daugiabučio namo administratorių tenka savivaldybės institucijai. Tokiu atveju, pagal šiuo
metu galiojantį teisinį reguliavimą, galimybė patiems daugiabučių namų gyventojams
pasirinkti Administratorių prarandama.
Pareiškėjas pažymėjo, kad CK 4.84 straipsnis buvo pakeistas 2012 m. gegužės 10 d.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 57-2828), įsigaliosiančiu tik 2013 m. sausio 1 d. Pagal
dar tik įsigaliosiančio įstatymo 3 straipsnį, pakeičiantį ir papildantį CK 4.84 straipsnį,
sprendimą dėl Administratoriaus pasirinkimo priims butų ir kitų patalpų savininkai,
o jų pasirinktą Administratorių skirs savivaldybės vykdomoji institucija. Tačiau šiuo
metu galiojančios CK nuostatos teisės daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams patiems išsirinkti bendrosios nuosavybės administratorių nesuteikia. Šiuo
metu galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo
Nr. 603 2.1 punkte nustatyta, jog savivaldybės taryba, vadovaudamasi nediskriminavimo, proporcingumo, būtinumo ir skaidrumo principais, nustato administratoriaus
atrinkimo tvarką, t. y. savivaldybės taryba yra kompetentinga institucija nustatyti, kaip konkrečioje savivaldybėje yra atrenkamas Administratorius. Tačiau nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio CK 4.84 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjas nustatė, jog bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustatys Vyriausybė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus turi priimti iki 2013 m. sausio 1 d. Iki ginčo Sprendimo
Nr. T-328 priėmimo dienos jokie nurodytą įstatymą įgyvendinantys teisės aktai priimti
nebuvo, todėl Taryba sprendimą priėmusi besivadovaudama dar negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu bei dar nesant šį įstatymą įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų,
sukūrė daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams lūkesčius, kurie nėra pagrįsti aukštesnės galios teisės aktų nuostatomis. Pavyzdinių nuostatų 17 punkte nustatyta, kad Administratorius pakeičiamas savivaldybės administracijos direktoriaus arba
jo įgalioto atstovo sprendimu, jeigu tokį reikalavimą raštu pateikia patalpų savininkai,
priėmę sprendimą pagal CK 4.85 straipsnį. Kaip matyti iš šios nuostatos, patalpų savininkams suteikiama teisė išreikšti reikalavimą pakeisti esamą Administratorių kitu,
tačiau patiems patalpų savininkams teisė daugumos sprendimu išsirinkti ar keisti
Administratorių nesuteikiama.
Anot pareiškėjo, Sprendimo Nr. T-328 2 punkte įtvirtinama nuostata prieštarauja CK 4.84 straipsnio 5 daliai, kurioje imperatyviai reglamentuojama, kad administravimas pasibaigia šio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat
įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba
sudarius jungtinės veiklos sutartį. Taigi įstatymų leidėjas numato baigtinį sąrašą aplinkybių, kada baigiasi butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas. Pažymėjo, kad Sprendimo Nr. T-328 2 punkte įtvirtinta teisė patiems butų ir kitų
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patalpų savininkams išsirinkti Administratorių prieštarauja ne tik CK 4.84 straipsnio
nuostatoms, bet taip pat pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą viešojo administravimo subjekto pareigą savo veikloje vadovautis įstatymo viršenybės principu. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis įtvirtina pagrindinius
vietos savivaldos principus. Šio straipsnio 6 punktas imperatyviai nurodo, kad vietos
savivalda grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principu. Tai reiškia, 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. Sprendimo Nr. T-328 4 punkte vartojama sąvoka – patalpų savininkų išrinktas Administratorius – prieštarauja šiuo
metu galiojančioms CK 4.84 straipsnio nuostatoms. Įstatymų leidėjas nustatė, kad daugiabučių namų gyventojams nepasinaudojus nė viena iš įstatyme nurodytų teisių, pareiga skirti Administratorių tenka savivaldybės institucijai, o teisė patiems daugiabučių
namų gyventojams pasirinkti Administratorių nesuteikiama. Atsakovas nurodė, jog
gyventojų išrinktas administratorius nebūtinai turi būti skiriamas, tačiau tokios galimybės patvirtintame Apraše atsakovas nereglamentuoja. Pareiškėjo manymu, Sprendimo Nr. T-328 2, 4, 5 punktais pakeistos Aprašo nuostatos prieštarauja CK 4.84 straipsniui, Pavyzdinių nuostatų 17 punktui bei pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 1 dalyje, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintus principus. Taip
pat naikintini Sprendimo Nr. T-328 1, 3, 6, 7, 8 punktai, kadangi šie punktai glaudžiai
susiję ir yra išvestiniai iš Sprendimo Nr. T-328 2, 4, 5 punktų.
Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą
prašė jo netenkinti (b. l. 94-98).
Nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo motyvu, jog skundžiamo Sprendimo
Nr. T-328 2 punktas prieštarauja CK 4.84 straipsnio ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio nuostatoms. Vyriausybės Nutarimo Nr. 603 2 punkte yra numatyta, kad administratorių atrinkimo tvarką nustato savivaldybės taryba. Šiame teisės
akte nėra reglamentuotos jokios administratorių atrinkimo tvarkos nustatymo ribos.
Pavyzdinių nuostatų 1 punkte yra numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai taikomi butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimui, kai šią funkciją atlieka
pagal CK 4.84 straipsnį savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgalioto atstovo sprendimu paskirtas administratorius. Priimtuose Aprašo pakeitimuose galutinis
sprendimas dėl administratoriaus paskyrimo priklauso administracijos direktoriui
arba jo įgaliotam atstovui, t. y. administracijos direktorius ar jo įgaliotas atstovas skiria gyvenamojo namo gyventojų pasirinktą jų namo administratorių. Gyventojams tik
suteikta teisė išreikšti poziciją dėl jų namo administratoriaus. Galiojančiuose teisės aktuose nėra imperatyviai nurodyta, kad gyvenamojo namo gyventojams yra draudžiama patiems pasirinkti jų gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administratorių, o savivaldybei paskirti būtent gyventojų pasirinktą jų gyvenamojo
namo administratorių. Jeigu gyventojai pareiškia norą, kad jų gyvenamąjį namą administruotų jų pasirinktas administratorius, galiojantys teisės aktai nedraudžia savivaldybei paskirti tą gyvenamojo namo administratorių, kurio pageidauja gyvenamojo namo
gyventojai, kadangi administratorius paslaugas teikia konkretaus gyvenamojo namo
gyventojams, o ne savivaldybei, ir už administratoriaus suteiktas paslaugas jam atsiskaito irgi konkretaus gyvenamojo namo gyventojai, o ne savivaldybė. Atsakovo teigi47
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mu, teisės aktams imperatyviai nedraudžiant patiems gyvenamojo namo gyventojams
aktyviais veiksmais priimti sprendimus dėl jų gyvenamojo namo valdymo, nepagrįstas
yra pareiškėjo motyvas, jog gyvenamojo namo gyventojai neturi teisės patys pasirinkti
jų gyvenamojo namo administratoriaus.
Atsakovo manymu, pareiškėjas nenurodė jokio teisės akto, aukštesnės galios už
savivaldybės tarybų sprendimus, kuris reglamentuotų daugiabučių gyvenamųjų namų
bendrojo naudojimo objektų administratorių atrinkimo tvarką. Visi pareiškime paminėti teisės aktai tik reglamentuoja, kad administratorius turi būti ir kada jis yra skiriamas, tačiau administratorių atrankos nustatymo tvarka palikta išimtinai savivaldybės
tarybos kompetencijai ir kiekviena savivaldybė turi galimybę nusistatyti savo administratorių atrinkimo tvarką tiek, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams. Nesant
detalaus administratorių atrankos reglamentavimo aukštesnės galios teisės aktais, Kauno miesto savivaldybė negalėjo pažeisti įstatymo viršenybės principo, ji tik nustatė,
vadovaudamasi jai suteikta pareiga patvirtinti administratorių atrankos aprašą, kaip
parenkami administratoriai būtent Kauno miesto savivaldybėje, todėl yra nepagrįstas
pareiškėjo motyvas, kad skundžiamu sprendimu Kauno miesto savivaldybė pažeidė
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintą viešojo administravimo subjekto pareigą savo veikloje vadovautis įstatymo viršenybės principu bei savivaldybės
veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą. Skundžiamame Sprendime Nr. T-328 iš administracijos direktoriaus ar jo įgalioto atstovo, kaip
butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skiriančios
institucijos, neatimama pareiga skirti administratorių, tačiau detalizuojama administratoriaus atrinkimo procedūra. Galutinį sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo
paskyrimo ar pakeitimo pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus priimti turi savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas atstovas, todėl pareiškėjo pareiškimas
yra nepagrįstas.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2012 m. gruodžio 10 d.
sprendimu (b. l. 116-123) pareiškėjo pareiškimą tenkino iš dalies: pripažino Kauno
miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Kauno
miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2, 4, 5 punktus, ta apimtimi, kuria butų ir kitų
patalpų savininkams suteikiama teisė patiems daugumos sprendimu išsirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių bei jį pakeisti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.84 straipsniui, Butų ir kitų patalpų
savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl butų
ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123), 17 punktui, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI283 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722 redakcija) 4 straipsnio 6 punktui; pa48
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naikino Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-328
„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl
Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; dėl kitos reikalavimų dalies pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą. Sprendimui įsiteisėjus nurodė paskelbti jį „Valstybės
žiniose“ bei dienraštyje „Kauno diena“.
Teismas nurodė Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo (toliau – ir SAPĮ) 4 straipsnio 5 dalį ir nustatė, jog pareiškėjas Vyriausybės
atstovas Kauno apskrityje turi teisę kreiptis į administracinį teismą su pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto – ginčijamo Sprendimo Nr. T-328
– teisėtumą. Teismas nurodė Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 10 punktą, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
2 straipsnio 13 punktą, rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. kovo
24 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A5-63/2003. Teismas nustatė, kad Tarybos
2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-28 patvirtintas Aprašas reglamentuoja Kauno
miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos sąlygas, jų skyrimo, pakeitimo tvarką, kuri yra privaloma tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Jose įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų.
Aprašas adresuotas ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius, toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje. Aprašo veikimas negalėtų baigtis jų pritaikymu konkrečiu atveju. Realizavus šių teisės aktų reikalavimus
konkrečiame santykyje, jie veiktų ir toliau bei turėtų būti taikomi naujai atsirandantiems kitiems tos pačios rūšies santykiams. Teismo vertinimu, Aprašas yra norminis
teisės aktas, kadangi atitinka norminio teisės akto kriterijus, apibrėžtus Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, ABTĮ 2 straipsnio 13 dalyje bei teisės doktrinoje. Teismas padarė išvadą, kad ir skundžiamas Tarybos Sprendimas Nr. T-328 taip
pat atitinka visus kriterijus, būdingus norminiam teisės aktui.
Teismas nurodė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 straipsnį ir nustatė, kad oficialus pranešimas apie priimtą Tarybos Sprendimą Nr. T-328 paskelbtas dienraštyje „Kauno diena“ 2012 m. liepos 9 d., o visas jo tekstas Kauno miesto savivaldybės interneto
tinklalapyje www.kaunas.lt, taigi minėtas sprendimas įsigaliojo 2012 m. liepos 10 d.
Teismas pažymėjo, kad Taryba priėmė Sprendimą Nr. T-328, kuriuo nusprendė atitinkamai pakeisti Aprašą, ir išdėstė Aprašo pakeitimus.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje yra įtvirtinti viešojo administravimo
principai, kuriais privalo savo veikloje vadovautis visi viešojo administravimo subjektai. Vienas iš tokių principų yra įstatymo viršenybės principas (Viešojo administravimo
įstatymo 3 str. 1 p.). Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje yra įtvirtinti pagrindiniai
principai, kuriais grindžiama vietos savivaldos sistema. Vienas iš tokių principų yra savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas. Savivaldos
institucija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, savo veiklą privalo grįsti bendraisiais
teisės principais, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje bei Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintais teisės principais.
Teismas išdėstė CK 4.84 straipsnio (CK 4.84 str. 1 ir 2 d.) turinį ir pažymėjo, kad
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administravimas pasibaigia CK 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį (CK 4.84 str. 5 d.). Vyriausybės Nutarimo Nr. 603
2.1 punkte numatyta, jog savivaldybės taryba nustato administratoriaus atrinkimo tvarką, vadovaudamasis nediskriminavimo, proporcingumo, būtinumo ir skaidrumo principais, o Pavyzdinių nuostatų 17 punkte numatyta, jog administratorius pakeičiamas
savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo sprendimu, jeigu tokį
reikalavimą raštu pateikia patalpų savininkai, priėmę sprendimą pagal CK 4.85 straipsnį.
Taigi CK aiškiai apibrėžia, jog butų ir kitų patalpų savininkams neįsteigus gyvenamojo
namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, nesudarius jungtinės veiklos sutarties, likvidavus bendriją arba nutraukus jungtinės veiklos sutartį – bendrojo naudojimo objektų
administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Paskirto administratoriaus įgaliojimai (administravimas) pasibaigia CK 4.250 straipsnyje
nustatytais pagrindais.
Atsakovas, priimdamas Aprašo pakeitimus, numatė, kad butų ir kitų patalpų savininkams neįsteigus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, nesudarius jungtinės veiklos sutarties, likvidavus bendriją arba nutraukus jungtinės veiklos
sutartį, gyventojų balsų daugumos sprendimu gali priimti sprendimą pakeisti administratorių kitu administratoriumi bei paskirtas administratorius netenka savo įgaliojimų,
kai patalpų savininkai priima sprendimą pakeisti esamą administratorių kitu administratoriumi, išrinktu daugumos sprendimu. Taip pat Sprendimo Nr. T-328 4 punkte atsakovas numatė, jog patalpų savininkų išrinktą administratorių ne vėliau kaip per
30 dienų nuo jų raštiško kreipimosi skiria Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas atstovas. Atsakovas, patvirtindamas Aprašo pakeitimus, nenumatė galimybės neskirti gyventojų pasirinkto administratoriaus, o buvo
nustatytas imperatyvas skirti administratorių, kurį parenka gyventojai balsų dauguma, nors CK 4.84 straipsnyje aiškiai reglamentuota, jog administratorių šiuo atveju skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Taip pat Sprendimu
Nr. T-328 įtvirtino Civiliniame kodekse nenumatytą administravimo pasibaigimo pagrindą, t. y. patalpų savininkams priimant sprendimą pakeisti esamą administratorių kitu administratoriumi, išrinktu balsų dauguma. Teismo vertinimu, Sprendimo
Nr. T-328 2 ir 5 punktais daroma intervencija į tą sritį, kuri pagal atsakovui suteiktą kompetenciją nėra jo reguliavimo sritis. Atsakovui suteikta teisė nustatyti tik administratoriaus atrankos tvarką, tačiau jokie teisės aktai nenumato atsakovui galimybės
praplėsti administravimo įgaliojimų pasibaigimo sąrašo.
Visa tai, teismo vertinimu, yra pagrindas išvadai, kad šioje situacijoje, kai butų ir kitų
patalpų savininkams neįsteigus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, nesudarius jungtinės veiklos sutarties, likvidavus bendriją arba nutraukus jungtinės
veiklos sutartį, sprendimą skirti, pakeisti administratorių priima tik savivaldybės meras
(valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Toks administratoriaus skyrimo ir pakeitimo reglamentavimas turi būti įtvirtintas ir žemesnės teisinės galios akte, reglamentuojančiame
Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos tvarką. Taigi konstatuota, kad sprendimą skirti administratoriumi gali priimti tik
savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas bei administravimo įgaliojimai gali pasibaigti tik CK 4.84 straipsnio 5 dalyje numatytais pagrindais.
Teismas padarė išvadą, jog Tarybos Sprendimo Nr. T-328 2, 4, 5 punktai ta apim50

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

timi, kuria butų ir kitų patalpų savininkams suteikiama teisė patiems daugumos sprendimu išsirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių bei jį pakeisti, prieštarauja CK 4.84 straipsniui, Pavyzdinių nuostatų 17 punktui, Viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, ir atsižvelgiant į tai, kad Sprendimo Nr. T-328 2, 4 ir 5 punktai glaudžiai susiję su
likusiais Sprendime Nr. T-328 išdėstytais punktais, minėtas sprendimas panaikintas visa
apimtimi.
Pareiškėjo reikalavimas nustatyti, kad panaikintas norminis administracinis aktas
(jo dalis) negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos, atmestas kaip nepagrįstas. Teismas atsižvelgė į konkrečias šios bylos aplinkybes, faktinę situaciją, į tai, kad prašymas
nėra motyvuotas, nepateikti objektyvūs ir neginčijami įrodymai, patvirtinantys neigiamų teisinių pasekmių tikimybę (nepateikta jokių rašytinių duomenų, jog pagal naujai
patvirtintą tvarką butų renkami butų ir patalpų administratoriai) (ABTĮ 116 str. 2 d.).
III.
Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba (Kauno miesto savivaldybės meras)
(toliau – ir apeliantas) apeliaciniame skunde (b. l. 125-130) prašo panaikinti Kauno
apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškėjo pareiškimą atmesti visiškai.
Apeliantas apeliaciniame skunde pakartoja argumentus, kuriuos buvo nurodęs atsiliepime į pareiškimą pirmosios instancijos teismui. Be to, nesutikdamas su pirmosios
instancijos teismo priimtu sprendimu, apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
1) Nesant detalaus administratorių atrankos reglamentavimo aukštesnės galios
teisės aktais, Kauno miesto savivaldybė negalėjo pažeisti įstatymo viršenybės principo,
ji tik nustatė, vadovaudamasi jai suteikta pareiga patvirtinti administratorių atrankos
aprašą, kaip parenkami administratoriai būtent Kauno miesto savivaldybėje. Skundžiamą teismo sprendimą priėmęs teismas nenurodė jokio teisės akto, kuris nustatytų,
kaip Kauno miesto savivaldybė turi atrinkti administratorius, todėl nėra aišku, kokiu
pagrindu teismas teigia, jog buvo pažeisti aukštesnės galios teisės aktai.
2) Šiuo metu galiojantys teisės aktai nedetalizuoja administratorių atrinkimo
tvarkos – teisės aktuose numatyta tik savivaldybės pareiga paskirti administratorių
namuose, kurie neįsteigė bendrijos ar nesudarė jungtinės veiklos sutarties, o Administratorių atrankos aprašą, t. y. administratorių atrinkimo tvarką ir sąlygas, tvirtina
savivaldybės taryba. Mano, jog nepagrįstas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad
savivaldybė Sprendimo Nr. T-328 4 punkte numatė papildomą būdą, t. y. kuomet gyventojai neįsteigia bendrijos, nesudaro jungtinės veiklos sutarties, administratoriaus
neskiria savivaldybės administracijos direktorius, o gyventojai patys renka administratorių, ir ši nuostata prieštarauja CK 4.84 straipsnio nuostatoms. Sprendimu Nr. T-328
savivaldybė nepatvirtino teisės aktams prieštaraujančių nuostatų, tiesiog detalizavo
pačią administratorių atrinkimo tvarką, nurodydama, kad ir gyventojai gali aktyviai
dalyvauti renkant jų gyvenamojo namo administratorių bei pateikti galimo kandidato
tapti konkretaus gyvenamojo namo administratoriumi kandidatūrą, tačiau jo atrinkimo,
t. y. atitikimo teisės aktų administratoriui keliamiems reikalavimams bei paskyrimo
pareiga išlieka, kaip ir numato teisės aktai, savivaldybės administracijos direktoriui ar
jo įgaliotam asmeniui, o administratorių atrankos tvarką nustato savivaldybės taryba.
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3) Galiojantys teisės aktai imperatyviai nenumato, kad daugiabučiame name,
kuriame nėra įsteigta bendrija ar nėra sudaryta jungtinės veiklos sutartis ir kuriame
savivaldybės administracijos direktorius turi paskirti to gyvenamojo namo administratorių, pageidaujamo namo administratoriaus negali siūlyti to konkretaus namo gyventojai. Visi teisės aktai numato, kad savivaldybės administracijos direktoriaus pareiga
yra tik paskirti gyvenamojo namo administratorių, o savivaldybės tarybos pareiga yra
nustatyti savo sprendimu administratorių skyrimo tvarką toje savivaldybėje. Kadangi
savivaldybės tarybai yra priskirta pareiga patvirtinti savo sprendimu butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrinkimo tvarką tiems namams,
kurie nepasinaudojo įstatymo numatyta teise įkurti bendriją ar sudaryti jungtinės veiklos sutartį, o toje tvarkoje yra nurodyta, kad gyventojai patys gali nuspręsti, kas administruos jų gyvenamąjį namą, gyventojams įvardinus pageidaujamą administratorių
ir savivaldybės administratoriui patikrinus jo atitikimą teisės aktų reikalavimams, gyventojų pageidaujamas administratorius gali būti skiriamas, jeigu jis atitinka administratoriams keliamus reikalavimus, nurodytus galiojančiuose teisės aktuose. Mano, kad
nepagrįstas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad Sprendimo Nr. T-328 4 punktas
prieštarauja galiojantiems teisės aktams.
4) Pirmosios instancijos teismas sprendime klaidingai aiškina skundžiamo Tarybos Sprendimo Nr. T-328 nuostatas dėl CK 4.84 straipsnyje įtvirtintos imperatyvios
nuostatos pažeidimo. Sprendimu Nr. T-328 buvo siekiama suteikti miesto gyventojams
teisę aktyviai išreikšti poziciją dėl klausimų, tiesiogiai liečiančių jų interesus.
5) Administratorius yra skiriamas miesto gyventojams nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų administravimui, t. y. tiesioginiai šių paslaugų gavėjai yra
būtent gyventojai, kurie už jiems suteiktas paslaugas ir moka, todėl nesuprantamas
teismo motyvas, kodėl Kauno miesto savivaldybė turi ignoruoti gyventojų valią dėl
būtent jiems teikiamų paslaugų.
6) Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad administracijos direktorius neturi pasirinkimo teisės skirdamas administratorių. Priešingai, kaip numatyta
CK 4.84 straipsnio 2 dalyje, tik Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius
priima galutinį sprendimą dėl administratoriaus skyrimo. Remiantis pirmosios instancijos teismo motyvais nėra aišku, kokią tokiu atveju pasirinkimo laisvę turi administracijos direktorius, kuomet potencialus administratorius parenkamas Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į skundžiamo sprendimo motyvus, galėtų būti
darytina išvada, kad net viešųjų pirkimų būdu atrinkus administratorių, atitinkantį visus teisės aktuose numatytus reikalavimus, Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktorius galės spręsti dėl jo nepaskyrimo.
7) Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad skundžiamo Sprendimo
Nr. T-328 5 punkte numatyta nuostata, jog administratorius, be kitų atvejų, netenka
savo įgaliojimų, kai gyvenamojo namo gyventojai nusprendžia jį pakeisti kitu administratoriumi, išrinktu daugumos sprendimu pagal CK 4.85 straipsnį, prieštarauja CK 4.84
straipsnio nuostatoms. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad Tarybos
Sprendimas Nr. T-328 prieštarauja Pavyzdinių nuostatų 17 punktui. Pavyzdinių
nuostatų 17 punkte yra numatyta galimybė gyventojams atsisakyti administratoriaus
paslaugų. Sprendimo Nr. T-328 5 punkte taip pat numatyta galimybė gyventojams atsisakyti administratoriaus, tik gyventojai, atsisakydami senojo administratoriaus, gali pateikti būsimo jų gyvenamojo namo administratoriaus kandidatūrą, tačiau jiems niekas
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nesuteikia teisės pasiskirti jų gyvenamojo namo administratorių patiems. Sprendime
Nr. T-328 iš administracijos direktoriaus ar jo įgalioto atstovo, kaip butų ir kitų patalpų
savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skiriančios institucijos, neatimama
pareiga skirti administratorių, tačiau detalizuojama administratoriaus atrinkimo procedūra. Galutinį sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo paskyrimo ar pakeitimo
pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas atstovas. Mano, kad nepagrįstas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad Tarybos Sprendimo Nr. T-328 5 punktas prieštarauja galiojantiems teisės
aktams.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 134-138) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o
apelianto apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepime išdėsto tuos pačius argumentus, kaip ir skunde pirmosios instancijos
teismui, papildomai pažymėdamas, kad:
1) Teisė butų ir kitų patalpų savininkams patiems priimti sprendimą dėl Administratoriaus pasirinkimo, o savivaldybės vykdomosios institucijos pareiga paskirti gyventojų pasirinktą Administratorių, numatyta tik 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme (Žin., 2012, Nr. 57-2828). Kadangi ginčo sprendimo priėmimo metu
šios nuostatos negaliojo, Kauno miesto savivaldybė neturėjo teisės patvirtinti tokią
Administratorių atrankos tvarką, kuria leista butų ir kitų patalpų savininkams patiems
daugumos sprendimu išsirinkti bendrojo naudojimo administratorių.
2) Pirmosios instancijos teismo posėdyje papildomai buvo pateiktas Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. rugpjūčio 16 d. raštas Nr. 4S-2880 „Dėl nuomonės teisės aktų
taikymo klausimu“, kuriame nurodoma, jog parinkdama Administratorių bei su juo
sudarydama sutartį savivaldybė turi vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Savivaldybė galėtų nevykdyti viešųjų pirkimų tik tuo atveju,
jeigu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5
dalies nuostatomis, paslaugos administratoriumi pasirinktų savo kontroliuojamą įmonę. Rašte taip pat nurodoma, kad jokie teisės aktai nenumato galimybės patalpų savininkams patiems pasirinkti Administratorių. Apie šį teisės normų taikymo aiškinimą
apeliantas seniai žinojo.
3) Nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančioje CK 4.84 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjas imperatyviai nurodo, jog bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė, o ne kuri nors kita institucija. Darytina išvada, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. apeliantas nebėra kompetentingas subjektas nustatyti
Administratoriaus atrinkimo tvarką.
4) Sprendimo Nr. T-328 4 punkte, išdėstančiame Aprašo 10 punktą nauja redakcija, nurodoma, kad patalpų savininkų išrinktą administratorių ne vėliau kaip per
30 (trisdešimt) dienų nuo jų raštiško kreipimosi skiria Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus arba jo įgaliotas atstovas. Ši Sprendime Nr. T-328 įtvirtinta
nuostata yra imperatyvi, todėl administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pasirinkimo laisvės neskirti savininkų išsirinkto Administratoriaus neturi ir yra saistomas
patalpų savininkų valios. Tokiu būdu savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui apribojamos įstatymų suteiktos teisės priimti sprendimus jo kompetencijai priskirtais klausimais, o taip pat eliminuojama įstatymų nustatyta personalinės
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atsakomybės už priimtus sprendimus galimybė. Mano, kad teigti, jog apeliantas suteikė
teisę administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui neskirti gyventojų išsirinkto Administratoriaus arba ginčo sprendime vartojamą sąvoką „daugumos sprendimu
išsirinktas administratorius“ vertinti tik kaip gyventojų teisę pasisakyti savo renkamo
Administratoriaus klausimu, yra netinkama nei lingvistiniu, nei teisiniu požiūriu.
5) Apeliantas Sprendimo Nr. T-328 5 punktą aiškina nepagrįstai išplėstai, kadangi
Pavyzdinių nuostatų 17 punkte tik nurodoma, jog Administratorius pakeičiamas savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo sprendimu, jeigu tokį reikalavimą raštu pateikia patalpų savininkai, priėmę sprendimą pagal CK 4.85 straipsnį.
Kaip matyti iš šios nuostatos, Vyriausybės nutarime patalpų savininkams suteikiama
teisė išreikšti reikalavimą pakeisti esamą Administratorių kitu, tačiau patiems patalpų
savininkams teisė daugumos sprendimu išsirinkti ar keisti Administratorių nesuteikiama.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Byloje nagrinėjamas norminio administracinio akto teisėtumo klausimas.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje kreipėsi į pirmosios instancijos teismą prašydamas ištirti, ar Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Kauno miesto butų ir kitų patalpų
savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2, 4, 5 punktai ta apimtimi, kuria butų ir kitų patalpų savininkams suteikiama teisė patiems daugumos sprendimu išsirinkti bendrojo naudojimo objektų
administratorių, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,
Nr. 74-2262) 4.84 straipsniui, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, (Žin., 2001,
Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123) 17 punktui ir nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 3 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008 Nr. 113-4290) 4 straipsnyje įtvirtintų principų. Pripažinus, kad Tarybos Sprendimo Nr. T-328 2, 4, 5 punktai ta apimtimi, kuria butų ir kitų patalpų savininkams suteikiama teisė patiems daugumos sprendimu išsirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių, prieštarauja CK 4.84 straipsniui, Pavyzdinių nuostatų 17 punktui
bei pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintus principus, pareiškėjas prašė panaikinti Tarybos
Sprendimą Nr. T-328. Taip pat pareiškėjas prašė nustatyti, kad panaikintas norminis
administracinis aktas (jo dalis) negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos.
Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs norminę bylą, 2012 m.
gruodžio 10 d. sprendimu pareiškėjo pareiškimą tenkino iš dalies: pripažino Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl Kau54
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no miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių
atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2, 4, 5 punktus, ta apimtimi, kuria
butų ir kitų patalpų savininkams suteikiama teisė patiems daugumos sprendimu išsirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių bei jį pakeisti, prieštaraujančiais
CK 4.84 straipsniui, Pavyzdinių nuostatų 17 punktui, Viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 1 punktui bei Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui ir
panaikino Tarybos Sprendimą Nr. T-328, o dėl kitos reikalavimų dalies pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą. Sprendimui įsiteisėjus nurodė paskelbti jį „Valstybės žiniose“ bei
dienraštyje „Kauno diena“.
Atsakovas nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu ir prašo
panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą
ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą atmesti visiškai.
Apelianto teigimu, galiojantys teisės aktai numato, kad savivaldybės administracijos direktoriaus pareiga yra tik paskirti gyvenamojo namo administratorių, o savivaldybės tarybos pareiga yra nustatyti savo sprendimu administratorių skyrimo tvarką toje savivaldybėje, tačiau galiojantys teisės aktai nedetalizuoja butų ir kitų patalpų
savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių atrinkimo tvarkos. Taip pat,
atsakovo manymu, Sprendime Nr. T-328 iš administracijos direktoriaus ar jo įgalioto atstovo, kaip butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių
skiriančios institucijos, neatimama pareiga skirti administratorių, tačiau detalizuojama
administratoriaus atrinkimo procedūra.
Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nekyla ginčo dėl to, jog Vyriausybės atstovas
Kauno apskrityje buvo tinkamas subjektas paduoti administraciniam teismui abstraktų prašymą ištirti savivaldybės tarybos priimto norminio administracinio akto teisėtumą pagal ABTĮ 110 straipsnio 2 dalį. Byloje taip pat nekyla ginčo dėl to, jog Kauno
miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-328 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Kauno
miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ savo pobūdžiu yra norminis administracinis
aktas, todėl gali būti konkrečios bylos tyrimo objektu.
Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 120 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai.
Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas)
jurisprudencijoje ne kartą buvo pažymėta, kad savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją – konstituciniai
principai (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d., 2002 m. gruodžio 24 d.
nutarimus). Šiame kontekste pažymėtina, kad vietinės ir centrinės valdžios santykiai
yra reguliuojami tam tikrų teisės principų, kurie įtvirtinti tiek nacionaliniu (Vietos
savivaldos įstatymo 4 straipsnis), tiek tarptautiniu lygmeniu (Europos vietos savivaldos chartija). Šie principai reguliuoja ir klausimus, kaip valdžios institucijų pareigos
atitinkamoje srityje yra išskirstomos arba pasidalinamos. Vietinės ir centrinės valdžios
santykiai, siekiant užtikrinti adekvatų jų tarpusavio santykį ir pagarbą kiekvienam iš
subjektų atitinkamos valdymo pakopos sferoje, grindžiami vietos savivaldos savarankiškumo ir laisvės, teisėtumo, įstatymų viršenybės, subsidiarumo, deleguotos kompetencijos, bendradarbiavimo ir kitais principais. Šių principų realizavimas reikalauja
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garantuoti, kad egzistuotų vietos valdžia, galinti pakankamai savarankiškai prisiimti
įsipareigojimus ir pasirinkti jų vykdymo būdus, priemones ir šaltinius jiems įgyvendinti (Europos vietos savivaldos chartijos preambulė) (taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A882-617/2010).
Nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, vertintina kaip šių vietos bendruomenių dalyvavimo valdant šias teritorijas garantija (Konstitucinio Teismo 2001 m. birželio 28 d.
nutarimas). Konstitucinis Teismas 2000 m. birželio 13 d. nutarime konstatavo, jog
Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies norma, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negali būti atsiejama nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose
apibrėžtos jų kompetencijos. Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime
dar kartą pabrėžė, kad ir tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, yra
reglamentuojamos įstatymais.
Pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų
ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūra ir kontrolė pagal Vietos
savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 42 punktą yra priskirta prie savarankiškųjų
(Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybės funkcijų.
Savivaldybės taryba, kaip vietos savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, jos
kompetencijai priskirtas funkcijas vykdo bei savivaldybėms priskirtą kompetenciją
įgyvendina vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio nustatytais vietos
savivaldos principais, tokiais, kaip atsakingumo savivaldybės bendruomenei, bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo, savivaldybės gyventojų
dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, pagal kurį savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjimą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas. Be to, pati savivaldos teisės
prigimtis suponuoja tai, kad savivaldybės savo funkcijas turi vykdyti atsižvelgdamos
į vietos sąlygas ir aplinkybes, tačiau visais atvejais jos privalo laikytis Konstitucijos ir
įstatymų (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas).
Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė 2012 m. birželio 28 d. sprendimą
Nr. T-328 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo
Nr. T-28 „Dėl Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės
administratorių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (b. l. 12-13, 104-105),
kuriuo atsakovas nusprendė pakeisti Aprašą:
„1. Išbraukti 1 punkte žodžius „atrankos sąlygas, jų“.
2. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Administratoriai, paskirti iki šio aprašo patvirtinimo dienos, vykdo savo
funkcijas ir pareigas iki butų ir kitų patalpų savininkai įsteigia namo bendrojo
naudojimo objektams valdyti patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos
sutartį arba priima sprendimą pakeisti esamą Administratorių kitu Administratoriumi,
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išrinktu daugumos sprendimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
4.85 straipsnį.“
3. Pripažinti netekusiais galios 7, 8, 9 punktus.
4. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Patalpų savininkų išrinktą Administratorių ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)
dienų nuo jų raštiško kreipimosi skiria Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktorius arba jo įgaliotas atstovas. Patalpų savininkų išrinkto Administratoriaus
administravimo tarifai negali viršyti Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintų
Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo
maksimalių tarifų ir privalo būti ekonomiškai pagrįsti atsižvelgiant į Administratorių
norminiuose aktuose nustatytas pareigas, privalomas funkcijas, namo amžių ir techninę
būklę. Patalpų savininkų įgalioti atstovai kartu su kreipimusi skirti Administratorių
pateikia patalpų savininkų sprendimą įrodančius dokumentus.“
5. Išdėstyti 11 punktą taip:
„11. Paskirtas Administratorius netenka savo įgaliojimų, kai patalpų savininkai
įsteigia namo bendrojo naudojimo objektams valdyti patalpų savininkų bendriją arba
sudaro jungtinės veiklos sutartį arba priima sprendimą pakeisti esamą Administratorių
kitu Administratoriumi, išrinktu daugumos sprendimu pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 4.85 straipsnį.“
6. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Administratoriui atsisakius įgaliojimų, jį kaip fizinį asmenį pripažinus
neveiksniu ar ribotai veiksniu, jam mirus, likvidavus Administratorių kaip juridinį
asmenį ar iškėlus jam bankroto bylą ir kitais nenumatytais atvejais, per mėnesį nuo
šių aplinkybių atsiradimo dienos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
skiriamas kitas Administratorius.“
7. Pripažinti netekusiais galios 13, 14, 16, 17, 18, 19 punktus.
8. Įrašyti 20 punkte po žodžių „Paskyrus Administratorių“ žodžius „ar pakeitus
Administratorių kitu Administratoriumi“ ir išbraukti žodžius „o pasibaigus
administravimo sutarties galiojimo terminui – Administratorius“.
Pareiškėjas, abejodamas Tarybos Sprendimo Nr. T-328 2, 4 ir 5 punktų teisėtumu,
argumentavo, kad priimdamas minėtus pakeitimus atsakovas suteikė teisę butų ir kitų
patalpų savininkams, neįsteigusiems gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų
bendrijos, nesudariusiems jungtinės veiklos sutarties, likvidavus bendriją arba
nutraukus jungtinės veiklos sutartį, patiems išsirinkti bendrojo naudojimo objektų
administratorių, kurį ir turėtų skirti Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktorius arba jo įgaliotas atstovas. Pabrėžė, jog minėtuose pakeitimuose
nereglamentuota tvarka, kai išrinktas butų ir patalpų savininkų administratorius galėtų
būti neskiriamas, taip pat atsakovas pakeitimuose įtvirtino naują administravimo
įgaliojimų pasibaigimo pagrindą, kurio nenumato aukštesnės galios teisės aktai.
CK 4.84 straipsnyje (Žin., 2000, Nr. 74-2262, redakcija, galiojusi nuo
2001 m. liepos 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d.) įtvirtinta, jog jeigu butų ir kitų patalpų
savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba
nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta
jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius
(1 d.); administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas
atstovas. Administratorius administruoja turtą šio kodekso 4.240 straipsnio pagrindu
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(2 d.); Administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus
nuostatus. Pavyzdinius butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo
nuostatus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (3 d.); administravimo
išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje
dalinėje nuosavybėje (4 d.); administravimas pasibaigia šio kodekso 4.250 straipsnyje
nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį (5 d.).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo
Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo
pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 2.1 punkte numatyta, jog savivaldybės taryba
nustato administratoriaus atrinkimo tvarką, vadovaudamasi nediskriminavimo,
proporcingumo, būtinumo ir skaidrumo principais. Pavyzdinių nuostatų 17 punkte
(2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 235 redakcija, galiojusi nuo 2010 m. kovo 19 d.;
Žin., 2010, Nr. 31-1421) numatyta, jog administratorius pakeičiamas savivaldybės
administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo sprendimu, jeigu tokį reikalavimą
raštu pateikia patalpų savininkai, priėmę sprendimą pagal CK 4.85 straipsnį.
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 savo jurisprudencijoje ne kartą
yra pabrėžęs apie 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 (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. liepos 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444 04/2006). Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. liepos 25 d. sprendime administracinėje
byloje Nr. I444-02/2006 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 matyti iš Tarybos Sprendimo Nr. T-328, keisdama Aprašo nuostatas, Tary58
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ba Sprendimo Nr. T-328 2 ir 4 punktais numatė galimybę patiems daugiabučių namų
butų ir kitų patalpų savininkams daugumos sprendimu išsirinkti bendrosios nuosavybės administratorių, kai nėra įsteigta gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba nesudaryta jungtinė veiklos sutartis, taip pat jei bendrija likviduota
arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, ir nustatė, jog būtent tokį patalpų savininkų išrinktą administratorių turi paskirti kompetentinga savivaldybės institucija (pagal
Sprendimo Nr. T-328 2 punktą, „5. Administratoriai, paskirti iki šio aprašo patvirtinimo dienos, vykdo savo funkcijas ir pareigas iki butų ir kitų patalpų savininkai <...>
priima sprendimą pakeisti esamą Administratorių kitu Administratoriumi, išrinktu
daugumos sprendimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnį“, pagal Sprendimo Nr. T-328 4 punktą, „10. Patalpų savininkų išrinktą Administratorių ne
vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų raštiško kreipimosi skiria Kauno miesto
savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas atstovas <...>“). Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovas, nustatydamas tokį reguliavimą,
nenumatė kompetentingai savivaldybės institucijai galimybės neskirti gyventojų pasirinkto administratoriaus, o imperatyviai numatė skirti būtent tokį gyventojų pasirinktą administratorių, nors, kaip nurodyta anksčiau, pagal CK 4.84 straipsnio 2 dalį, teisė
paskirti administratorių priklauso būtent savivaldybės merui (valdybai) arba jo (jos)
įgaliotam atstovui. Iš Pavyzdinių nuostatų 17 punkto, kuriame numatyta, kad administratorius pakeičiamas savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo
sprendimu, jeigu tokį reikalavimą raštu pateikia patalpų savininkai, priėmę sprendimą
pagal CK 4.85 straipsnį, taip pat matyti, jog patalpų savininkams suteikiama teisė išreikšti reikalavimą pakeisti esamą Administratorių kitu, tačiau patiems patalpų savininkams teisė daugumos sprendimu išsirinkti ar keisti Administratorių nesuteikiama,
taip pat administracijos direktoriui arba jo įgaliotam atstovui nėra numatyta pareiga
skirti patalpų savininkų išrinktą Administratorių. Įstatymų leidėjas buvo nustatęs, kad
daugiabučių namų gyventojams nepasinaudojus nė viena iš įstatyme nurodytų teisių
ir neįsteigus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties, taip pat likvidavus bendriją arba nutraukus jungtinės
veiklos sutartį, pareiga skirti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių tenka savivaldybės institucijai (CK 4.84 str. 1 ir 2 d.), tačiau pagal Tarybos
Sprendimo Nr. T-328 2 ir 4 punktais pakeistą Aprašo reguliavimą, butų ir kitų patalpų savininkams neįsteigus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties, taip pat likvidavus bendriją arba nutraukus jungtinės veiklos sutartį, gyventojų balsų daugumos sprendimu yra suteikiama
galimybė patiems pasirinkti Administratorių, t. y. pakeisti administratorių kitu administratoriumi, ir tokį patalpų savininkų išrinktą administratorių turi paskirti Kauno
miesto savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas atstovas. Todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad Taryba, Sprendimo
Nr. T-328 2 ir 4 punktais keisdama Aprašo nuostatas, nustatė reguliavimą, prieštaraujantį
CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Pavyzdinių nuostatų 17 punktui.
Be to, kaip matyti iš CK 4.84 straipsnio 5 dalies, administravimas pasibaigia šio
kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, t. y. pasibaigus naudos gavėjo teisėms į administruojamą turtą (CK 4.250 str. 1 p.); pasibaigus administravimo terminui ar įvykus sąlygai, numatytai administravimo nustatymo akte (CK 4.250 str. 2 p.);
išnykus priežastims, dėl kurių buvo nustatytas administravimas, arba pasiekus tikslą,
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kuriam buvo nustatytas administravimas (CK 4.250 str. 3 p.); panaikinus turto administravimą (CK 4.250 str. 4 p.), taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų
patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį. Taryba
Sprendimo Nr. T-328 5 punktu pakeisdama Aprašą ir numatydama, jog administravimas baigiasi ir tuo atveju, kai butų ir kitų patalpų savininkai priima sprendimą pakeisti esamą Administratorių kitu Administratoriumi, išrinktu daugumos sprendimu pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnį, išplėtė butų ir kitų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo pasibaigimo atvejų sąrašą. Nutarimo
Nr. 603 2.1 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba, nustatydama administratorių
atrinkimo tvarką, vadovaujasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, Tarybai yra suteikta teisė nustatyti administratoriaus atrankos tvarką, tačiau atsakovo veiklą bei įgaliojimus (kompetenciją) apibrėžiantys įstatymai, visų
pirma, Vietos savivaldos įstatymas, taip pat Civilinis kodeksas nesuteikia Kauno miesto savivaldybei ar jos struktūriniams padaliniams teisės praplėsti administravimo įgaliojimo pasibaigimo sąrašą. Dėl to darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas
taip pat pagrįstai nustatė, kad Taryba, Sprendimo Nr. T-328 5 punktu keisdama Aprašo
nuostatas, nustatė reguliavimą, prieštaraujantį CK 4.84 straipsnio 5 daliai.
Kaip jau minėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad
konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui ir kitiems teisėkūros subjektams, inter alia teisėkūros subjektų pareigą leisti teisės aktus tik neviršijant savo įgaliojimų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008).
Konkrečiu atveju Taryba numatė tai, ko nėra tiesiogiai įtvirtinta aukštesnės galios teisės akte (Civiliniame kodekse), tokiu būdu pažeisdama minėtąjį teisinės hierarchijos reikalavimą bei viršijusi savo įgaliojimus. Pažymėtina, jog tokia išvada darytina
todėl, kad sulyginus tiriamo Sprendimo Nr. T-328 2, 4 ir 5 punktų ir Civilinio kodekso
4.84 straipsnį bei Pavyzdinių nuostatų 17 punktą matyti, kad Sprendimo
Nr. T 328 2 ir 4 punktai numato, jog patalpų savininkai patys gali išrinkti administratorių, ko nebuvo numatyta Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje, o Sprendimo
Nr. T-328 5 punktas neleistinai išplečia atvejų, remiantis kuriais baigiasi administravimas, sąrašą. Teisėjų kolegijos vertinimu, aukštesnės galios teisės aktuose nenumatyto
reguliavimo įvedimas Sprendimo Nr. T-328 2, 4 ir 5 punktais negali būti laikomas teisėtu, kadangi minėtomis nuostatomis sukuriamos prielaidos pakeisti Civiliniame kodekse apibrėžtą administratorių skyrimo tvarką.
Atsakovo argumentai, kuriais jis teigia, kad Sprendimu Nr. T-328 pakeisdamas atitinkamas Aprašo nuostatas tiesiog detalizavo pačią administratorių atrinkimo tvarką,
atmestini kaip nepagrįsti, kadangi Taryba nurodytu būdu detalizuodama Administratorių atrinkimo tvarką viršijo savo įgaliojimų ribas ir nustatė reguliavimą, nenumatytą
aukštesnės galios teisės akte.
Nors nustačius, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas atitinkamą
teisės aktą, viršijo savo įgaliojimų ribas, nebelieka pagrindo ir teisinės prasmės tirti,
ar toks aktas atitinka kitų teisės aktų reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A146-1917/2012), tačiau pirmosios instancijos teismas Sprendimo Nr. T-328 2, 4
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ir 5 punktų atitikimą tyrė ir Viešojo administravimo įstatymo bei Vietos savivaldos
įstatymo reikalavimams.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės principu.
Šis principas 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. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje numatytas principas, kuriuo grindžiama vietos savivalda,
yra savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas.
Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir
visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus.
Teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas Sprendimo Nr. T-328 2 ir 4 punktais nepagrįstai suteikė teisę butų ir kitų patalpų savininkams, neįsteigusiems gyvenamojo namo
butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, nesudariusiems jungtinės veiklos sutarties, likvidavus bendriją arba nutraukus jungtinės veiklos sutartį, patiems išsirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių, nepagrįstai nustatė, jog tokį patalpų savininkų
išrinktą Administratorių ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų raštiško kreipimosi skiria Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas atstovas, taip pat Sprendimo Nr. T-328 5 punkte nepagrįstai įtvirtino, jog administravimas baigiasi ir tuo atveju, kai butų ir kitų patalpų savininkai priima sprendimą
pakeisti esamą Administratorių kitu Administratoriumi, išrinktu daugumos sprendimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnį, kadangi šios nuostatos prieštarauja Civilinio kodekso 4.84 straipsniui. Tokiu būdu Taryba pažeidė Viešojo
administravimo įstatymo 3 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą, kadangi nustatė teisinį reguliavimą, prieštaraujantį aukštesnės galios teisės aktui, t. y. įstatymui. Dėl to darytina išvada, jog Taryba savo veikloje nesivadovavo Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje įtvirtintu savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų
priimamų sprendimų teisėtumo principu.
Atkreiptinas dėmesys, jog 2012 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu
Nr. XI-2005 (Valstybės Žinios, 2012, Nr. 57-2828) nuo 2013 m. sausio 1 d. Civilinio kodekso 4.84 straipsnis buvo pakeistas, be kita ko, numatant, jog sprendimą dėl bendrojo
naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai <...>(2 d.). Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusios CK 4.84 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjas taip pat nustatė, jog bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos
ir skyrimo tvarką nustatys Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota
institucija Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus turėjo priimti iki 2013 m.
sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 str.). Iki ginčo Sprendimo Nr. T-328 priėmimo dienos
(2012 m. birželio 28 d.), pagal byloje esančius duomenis, jokie nurodytą įstatymą
įgyvendinantys teisės aktai priimti nebuvo, todėl pritartina pareiškėjo argumentui, jog
Taryba Sprendimą Nr. T-328 priėmusi besivadovaudama dar negaliojančiu Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo
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įstatymu bei dar nesant šį įstatymą įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų, sukūrė daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams lūkesčius, kurie nėra pagrįsti aukštesnės
galios teisės aktų nuostatomis.
Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai tenkino pareiškėjo skundą, pareiškėjo ginčijamas Sprendimo
Nr. T-328 nuostatas pripažino neteisėtomis ir, atsižvelgdamas į tai, jog likę Sprendimo
Nr. T-328 punktai yra glaudžiai susiję su 2, 4 ir 5 punktais, panaikino visą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-328 „Dėl Kauno miesto
savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Kauno miesto butų
ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Dėl šių priežasčių atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios
instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Kauno miesto savivaldybės mero apeliacinį skundą atmesti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.5. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo
Nr. TS-346 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo
plano tvirtinimo“ dalies, kuria patvirtintas Kauno laisvosios ekonominės zonos
specialusis planas, teisėtumo
Administracinė byla Nr. A520-500/2013
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00737-2011-5
Procesinio sprendimo kategorija 14.2; 17.2

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. rugsėjo 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dalios Višinskienės (pranešėja) ir Virginijos
Volskienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjų atstovams P. M., advokatui Daniui Svirinavičiui,
atsakovų atstovui advokatui Gintarui Černiauskui,
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trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos atstovui advokatui Linui Meškiui,
trečiojo suinteresuoto asmens Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios
akcinės bendrovės advokatei Jovitai Gabnienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Lietuvos
Respublikos Seimo narių Remigijaus Žemaitaičio, Vytenio Povilo Andriukaičio,
Egidijaus Klumbio apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos
Respublikos Seimo narių Remigijaus Žemaitaičio, Vytenio Povilo Andriukaičio, Egidijaus
Klumbio pareiškimą atsakovams Kauno rajono savivaldybės tarybai, Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos, Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo
uždaroji akcinė bendrovė).
Pastaba: visas šio procesinio sprendimo tekstas yra paskelbtas leidinyje ,,Valstybės žinios“, Nr. 99–4896 (žr. http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm), todėl šiame biuletenyje
skelbiama tik įžanginė ir rezoliucinė šio procesinio sprendimo dalys.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių Remigijaus Žemaitaičio, Vytenio
Povilo Andriukaičio, Egidijaus Klumbio apeliacinį skundą tenkinti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių Remigijaus Žemaitaičio, Vytenio
Povilo Andriukaičio, Egidijaus Klumbio pareiškimą tenkinti.
Pripažinti, kad Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. TS-346 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano tvirtinimo“ dalis, kuria patvirtintas Kauno laisvosios ekonominės zonos specialusis
planas, prieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio
2 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktui, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 580 „Dėl
Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribų patvirtinimo ir specialiojo plano
rengimo“ 2 punktui.
Sprendimą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“ bei Kauno rajono laikraštyje
„Naujos tėviškės žinios“.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.6. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimo
Nr. 1-656 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo
įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos
nustatymo“ dalies teisėtumo
Administracinė byla Nr. A552-1489/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02890-2012-7
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. rugsėjo 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir
Dalios Višinskienės,
rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl norminio teisės akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pareiškimu ir patikslintu pareiškimu (b. l. 1–6, 72-76) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas:
1) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba)
2012 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 1-656 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus
miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko
maitinimo normos nustatymo“ (toliau – ir Sprendimas) 3 punkto dalyje, kurioje didesnis mokestis už ugdymo reikmes ir darbuotojų darbo apmokėjimą yra taikomas ne Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą,
atitinka Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1, 2
ir 3 punktus, o ištyrus, kad minėtas Sprendimo punktas neatitinka nurodytų nuostatų, jį
panaikinti;
2) ištirti, ar Sprendimo 4 punktas atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
70 straipsnio 11 dalį bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
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3 straipsnio 1 punktą, o ištyrus, kad minėtas Sprendimo punktas neatitinka nurodytų
nuostatų, jį panaikinti;
3) ištirti, ar Sprendimo 1 punktu patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus
miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) III skyriaus
„Mokesčių lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas“ reglamentavimas, ta apimtimi, kuria nėra numatyta 50 procentų mokesčio lengvata ugdymo reikmėms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170
„Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (toliau – ir Vyriausybės
nutarimas) 2 punkte nurodytiems asmenis, atitinka šio Vyriausybės nutarimo 2 punkto
nuostatas.
Pareiškėjas paaiškino, kad Sprendimo 3 punktas nustato mėnesinį mokestį ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui, diferencijuotą pagal vaiko šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą: mokestis
šeimoms, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilniaus mieste, yra mažesnis nei mokestis šeimoms, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Vilniaus mieste (įskaitant ir
tuos asmenis, kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę toje pačioje Vilniaus miesto
savivaldybėje, tik kitoje gyvenamojoje vietovėje nei Vilniaus mieste, pvz., Grigiškėse,
Trakų Vokėje ir kt.). Pasak pareiškėjo, toks mokesčio diferencijavimas sudaro mažiau
palankias galimybes šeimų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Vilniaus mieste,
vaikams lankyti Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Užmokesčių už ikimokyklinį ugdymą
dydžio diferenciacija sudaro skirtingas galimybes lankyti minėtas įstaigas vaikams priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, kartu apribojant gyvenančių ne Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijoje vaikų galimybes lankyti švietimo įstaigas, todėl yra pažeidžiamas vaikų teisėtas interesas gauti įstatymais garantuojamas švietimo, ugdymo paslaugas (lankyti tėvų ar globėjų parinktą ikimokyklinio ugdymo įstaigą), o kartu ir Vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas. Be to, Sprendimo 3 punkte
numatytu teisiniu reguliavimu apribojus vaikų, gyvenančių ne Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ar Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Vilniaus miestą, galimybes lankyti švietimo įstaigas, apribojamos ir Švietimo įstatyme garantuojamos vaiko teisės bei pažeidžiama Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio
2 punkto nuostata. Pareiškėjas pažymėjo, kad Sprendimo 3 punkte nustatytas teisinis
reguliavimas diskriminuoja vaikus dėl jų šeimų deklaruotos gyvenamosios vietos ir be
jokio pagrįsto teisinio pagrindo neleidžia vaikams, gyvenantiems ne Vilniaus mieste,
naudotis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatyme garantuojamomis lygiomis
teisėmis mokant vienodą mokestį už tą pačią teikiamą paslaugą – ikimokyklinį ugdymą. Tokiu būdu yra pažeidžiami ir teisėti vaikų interesai – gauti tapačią paslaugą už
vienodą užmokestį bei Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punkto
nuostata dėl vaikų diskriminacijos.
Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Sprendimo 4 punktas šeimoms, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pastatytą po 2012 m. rugsėjo 1 d., nustato 200 Lt
mokestį, kurio didžioji dalis skiriama naujų vaikų darželių statybų išlaidoms padengti. Pareiškėjas pažymėjo, kad Švietimo įstatymas mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai suteikia teisę nustatyti tik atlyginimo už vaikų išlaikymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose dydį. Švietimo įstatymas nenumato jokių
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papildomų mokėjimų už ikimokyklinį ugdymą. Švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 dalis tik
numato, kad atlyginimo dydį už ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos įstatuose
nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupės, mokinių priežiūra po pamokų, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kita) nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininkas
(dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų). Naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų statybos
išlaidos nėra vaikų išlaikymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose išlaidos, todėl nustatytas 150 Lt mokestis naujų vaikų darželių statybų išlaidoms padengti, pareiškėjo manymu, yra nepagrįstas ir minėtu reglamentavimu atsakovas pažeidė Švietimo įstatymo
70 straipsnio 11 dalį bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte
įtvirtintą įstatymo viršenybės principą.
Anot pareiškėjo, Sprendimo 1 punktu patvirtinto Aprašo III skyriuje Taryba
nustatė teisinį reguliavimą, kuris apriboja tam tikrų asmenų teises į Vyriausybės nutarimo 2 punkte garantuojamą mokesčio už vaiko išlaikymą lengvatą visa apimtimi,
nes nenumatė 50 procentų išlaidų sumažinimo už vaiko ugdymo reikmes lengvatos
Vyriausybės nutarimo 2 punkte nurodytiems asmenims, todėl toks reglamentavimas
pažeidė Vyriausybės nutarimo 2 punktą bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnyje nustatytą teisėtumo principą. Atkreipė dėmesį, kad analogišką
atvejį yra nagrinėjęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A63-2266/2011. Pareiškėjo nuomone, skundžiamos Sprendimo nuostatos
taip pat prieštarauja ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (toliau – ir Konvencija)
nuostatoms.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą
(b. l. 51–55, 85–86) prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovo nuomone, Sprendimo 3 punkto nuostata, nustatanti skirtingą mokestį
šeimoms, kurių gyvenamoji vieta nėra deklaruota Vilniuje, nepažeidžia ir nediskriminuoja vaiko teisių ir teisėtų interesų ir neprieštarauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo 4 straipsnyje išdėstytiems principams, nes yra pagrįsta kitais teisės aktais. Taryba paaiškino, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje savivaldybėms yra pavesta vykdyti savarankiškąsias savivaldybių funkcijas: organizuoti ikimokyklinį ugdymą,
vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų ir jaunimo užimtumą (8 p.), taip pat
organizuoti maitinimo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo
programas (10 p.). Atsakovo teigimu, būtent organizuodama ikimokyklinį ugdymą ir
maitinimo paslaugų teikimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, savivaldybės taryba nustato atlyginimo dydį už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose. Tarybos
nuomone, Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalies nuostata reiškia, kad Tarybai, kaip
mokyklos savininko teises įgyvendinančiai institucijai, yra suteikta teisė savarankiškai
nustatyti mokesčio dydį už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Atsakovas
pažymėjo, kad Sprendimo 3 punkte buvo nustatytas mažesnis mokestis už vaiko išlaikymą Vilniuje gyvenamąją vietą deklaravusioms šeimoms ir socialiai remtinoms šeimoms. Taryba atkreipė dėmesį, kad joks teisės aktas nenumato, jog savivaldybė privalo
užtikrinti ne Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Teigė, kad nėra aišku, kaip
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nagrinėjamu atveju pasireiškia pareiškėjo nurodomas įstatymo viršenybės ir priimamų
sprendimų teisėtumo principų pažeidimas.
Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo ginčijamas mokesčio dydis ikimokyklinio
amžiaus vaiko ugdymo reikmėms yra nustatytas ne Aprašo III skyriuje, o Sprendimo
3 punkte, kuriame nustatytas 50 Lt mokestis visoms šeimoms, o socialiai remtinoms
šeimoms – 20 Lt ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo užmokesčiui apmokėti, atitinkamai, 75 Lt šeimoms, kurių gyvenamoji vieta
nėra deklaruota Vilniaus mieste ir 40 Lt – socialiai remtinoms šeimoms, nedeklaravusioms gyvenamosios vietos Vilniaus mieste. Darė išvadą, kad minėtas mokestis socialiai remtinoms šeimoms yra mažinamas net daugiau nei 50 procentų, kaip yra nustatyta Vyriausybės nutarimo 2 punkte. Pasak atsakovo, Sprendimu patvirtinto Aprašo
III skyrius negali būti aiškinamas atskirai, nesiejant jo nuostatų su Sprendimo 3 punktu.
Taryba nurodė, kad tiek Vietos savivaldos įstatyme, tiek ir Švietimo įstatyme savivaldybėms yra nustatyta savivaldybių pareiga organizuoti būtent vaikų maitinimo paslaugų
teikimą, tačiau nėra įtvirtinta pareiga rūpintis vaiko ugdymo reikmėmis. Paaiškino, kad
minėto mokesčio paskirtis – optimizuoti vaikų ugdymo procesą, o ne išlaikyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančius vaikus. Pažymėjo, kad Vietos savivaldos įstatymo
6 straipsnio 8 punkte nustatyta, jog savarankiška savivaldybės funkcija – ikimokyklinio vaikų ugdymo organizavimas, tačiau nėra nustatyta, iš kokių lėšų tai turi būti daroma, todėl savivaldybė gali nustatyti mokestį, susijusį su vaikų ugdymo optimizavimu.
Atsakovas pabrėžė, jog ugdymo reikmėms nustatytas mokestis nėra vaikų išlaikymo
ikimokyklinėse įstaigose mokestis, todėl savivaldybė turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar
gali būti taikomos lengvatos dėl ugdymo reikmėms renkamo mokesčio. Pasak atsakovo, Vyriausybės nutarimo 2 punkto nuostatos netaikytinos vaikų ugdymo reikmėms
renkamam mokesčiui.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 18 d. sprendimu pareiškėjo pareiškimą tenkino, pripažino, kad Sprendimo 3 punktas dalyje, kurioje didesnis mokestis už ugdymo reikmes ir darbuotojų darbo apmokėjimą yra taikomas ne Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą,
prieštarauja Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktams, ir
laikė Sprendimo 3 punktą panaikintu; pripažino, kad Sprendimo 4 punkto nuostatos
prieštarauja Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 daliai ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai, ir laikė Sprendimo 4 punktą panaikintu; pripažino Sprendimo 1 punktu patvirtinto Aprašo III skyriaus „Mokesčių lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas“ reglamentavimą ta apimtimi, kuria nėra numatyta
50 procentų mokesčio lengvata ugdymo reikmėms, prieštaraujančiu Vyriausybės
1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ 2 punktui; įpareigojo Tarybą įsiteisėjusį teismo sprendimą paskelbti
„Valstybės žiniose“ ir leidinyje „Sostinė“, o jį paskelbus, pateikti teismui spaudos leidinio
numerį (egzempliorių), kuriame buvo paskelbtas administracinio teismo sprendimas dėl
norminio akto.
Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 13, 15 punktais ir konstatavo, kad Sprendimas bei juo pa67
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tvirtintas Aprašas atitinka ABTĮ nurodytus norminio administracinio akto požymius ir
yra norminis administracinis aktas, kadangi yra taikomas individualiais požymiais neapibrėžtam asmenų ratui ir jame suformuluotos daugkartinio naudojimo bendro pobūdžio
elgesio taisyklės.
Teismas nustatė, kad Sprendimo 3 punktu faktiškai buvo diferencijuotas apmokėjimas už vaiko ikimokyklinį ugdymą priklausomai nuo vaiko šeimos deklaruotos
gyvenamosios vietos, t. y., ar šeimos deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilniaus miesto teritorijoje, ar ne. Teismas vadovavosi Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo
4 straipsniu ir pažymėjo, kad užmokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmių tenkinimą ir darbuotojų darbo apmokėjimą dydžio diferenciacija, atsižvelgiant
į vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, sudaro skirtingas galimybes lankyti ikimokyklines ugdymo įstaigas vaikams priklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos,
kadangi deklaravusių gyvenamąją vietą ne Vilniaus miesto teritorijoje vaikų tėvai turi
mokėti didesnį užmokestį už vaiko ugdymą Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje nei deklaravusių gyvenamąją vietą minėtoje teritorijoje vaikų tėvai. Teismo
vertinimu, pareiškėjas pagrįstai teigia, kad tokiu būdu yra apribojamos gyvenančių
(deklaravusių gyvenamąją vietą) ne Vilniaus miesto teritorijoje vaikų galimybės lankyti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir pažeidžiamas vaikų teisėtas interesas gauti įstatymais garantuojamas švietimo, ugdymo paslaugas, t. y. lankyti tėvų ar
globėjų parinktą ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Teismas darė išvadą, kad ginčijamos
nuostatos pripažintinos prieštaraujančiomis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
4 straipsnio l ir 2 punktams.
Teismas rėmėsi Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punkte įtvirtintu asmenų lygybės ir diskriminavimo draudimo principu ir pažymėjo, kad konstitucinis asmenų lygybės principas pažeidžiamas, kai tam tikra grupė asmenų, kuriems yra
skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, yra kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks
nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisintas. Teismas nustatė, kad Sprendimo
3 punkte įtvirtintas reglamentavimas skirtingai vertina Vilniaus miesto teritorijoje ir ne
Vilniaus miesto teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius vaikus, kas, teismo teigimu,
nėra pateisinama jokiomis objektyviomis aplinkybėmis, todėl darė išvadą, kad tokia diferenciacija yra diskriminuojančio pobūdžio ir pažeidžia Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo 4 straipsnio 3 punktą. Teismas pažymėjo, kad tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. gegužės 2 d. sprendime administracinėje
byloje Nr. A4-191/2003.
Atsakovo teiginius, kad toks Sprendimo 3 punkte nustatytas reguliavimas yra
pateisinamas Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu bei Švietimo įstatymo
70 straipsnio 11 dalimi, teismas vertino kritiškai ir pažymėjo, kad šiuo atveju nėra paneigiama savivaldybės teisė atlikti tam tikras funkcijas pagal minėtas Vietos savivaldos
įstatymo bei Švietimo įstatymo nuostatas, tačiau šių funkcijų vykdymą reikėtų vertinti
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo kontekste, t. y. atsižvelgiant į minėtame įstatyme įtvirtintus principus.
Teismas, išanalizavęs Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalį, darė išvadą, kad
pastaroji nuostata įtvirtina teisę nustatyti tik mokestį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą (ugdymą ir maitinimą), tačiau Sprendimo 4 punkte nustatytas 200 Lt mokestis, kurio dalis (50 Lt) sudaro minėtą užmo68
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kestį už vaikų išlaikymą (ugdymą), o likusi dalis (150 Lt) sudaro mokestį naujų
vaikų darželių statybų išlaidoms padengti, neatitinka Švietimo įstatymo 70 straipsnio
11 dalies nuostatos, kurioje įtvirtintas tik mokestis už vaikų išlaikymą. Teismas
pažymėjo, kad 150 Lt mokestis už naujų vaikų darželių statybą nepatenka ir į Švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 dalyje nurodytas tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu
teikiamas papildomas paslaugas.
Teismas rėmėsi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintu įstatymo viršenybės principu, vadovavosi šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, ir
darė išvadą, kad viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir norminių administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti, todėl konstatavo, kad atsakovas,
Sprendimo 4 punkte nustatydamas mokestį naujų vaikų darželių statybų išlaidoms
padengti, kuris nėra įtvirtintas Švietimo įstatymo 70 straipsnyje, pažeidė ir Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktą.
Aprašo 4 punkte nurodyta, kad vaiko išlaikymo ikimokyklinėse įstaigose mokestį
sudaro vaiko dienos maitinimo normos mokestis ir mokestis vaiko ugdymo reikmėms,
todėl teismas, atsižvelgęs į Vyriausybės nutarimo 2 punktą, konstatavo, kad nurodyta
lengvata (mokesčio sumažinimas 50 proc.) turėtų būti taikoma ir mokesčiui vaiko ugdymo reikmėms. Teismas nustatė, kad Aprašo III skyriaus nuostatose lengvata nustatyta tik mokesčiui už maitinimą, ir konstatavo, kad atsakovas, nenumatydamas lengvatų
mokesčiui už vaiko ugdymo reikmes, pažeidė Vyriausybės nutarimą.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniame skunde (b. l. 99-103)
prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą –
pareiškėjo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas pabrėžia, kad Sprendimo 3 punktas neapribojo ne Vilniaus miesto teritorijoje gyvenančių vaikų teisės lankyti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir nesudarė jokių kliūčių lankyti Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio
ugdymo įstaigas, o tik kitoje savivaldybėje deklaruotiems vaikams nustatė didesnį mokestį Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Taryba pažymi,
kad Sprendimo 3 punktas nepažeidžia ir nediskriminuoja vaiko teisių ir teisėtų interesų ir neprieštarauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnyje išdėstytiems
principams. Atsakovas paaiškina, kad Taryba nustato atlyginimo dydį už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, organizuodama ikimokyklinį ugdymą ir maitinimo paslaugų
teikimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (Vietos savivaldos įstatymo
6 str.). Atsakovo teigimu, Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalies nuostata reiškia, kad
Tarybai, kaip mokyklos savininko teises įgyvendinančiai institucijai, suteikta teisė savarankiškai nustatyti mokesčio dydį už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
Atsakovas atkreipia dėmesį, kad joks teisės aktas nenumato, jog savivaldybė privalo užtikrinti ne Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Atsakovas neginčija, kad mokesčio dalis, kuri skirta naujų vaikų darželių statybos išlaidoms, gali būti priskiriama
mokesčiui už papildomas paslaugas, kurios nustatytos Švietimo įstatymo 70 straipsnio
7 dalyje, nes jis buvo nustatytas pagal Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalį. Atsako69
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vo manymu, Taryba, nusprendusi, kokiems tikslams skirstomos lėšos, tėvų sumokėtos
už vaiko išlaikymą, nepažeidė Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalies nuostatų, bet
įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punkte įtvirtintą savarankiškąją
funkciją – organizavo ikimokyklinį vaikų ugdymą, numatydama tikslingai panaudoti
surinktas mokesčio lėšas. Taryba atkreipia dėmesį į Aprašo 5.2 punktą, pagal kurį tėvams yra suteikta galimybė pasirinkti iki 2012 m. rugsėjo 1 d. pastatytas ikimokyklinio
ugdymo įstaigas, kuriose Sprendimu nustatyti mažesni mokesčiai už vaiko išlaikymą.
Atsakovas nesutinka su teismo išvada, kad Sprendimas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, ir pažymi, kad formalus principų išvardijimas ir jų turinio išaiškinimas nereiškia, jog yra pagrindas, kuriuo remiantis Sprendimo
4 punktas turėtų būti panaikintas. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad teismas pripažino Aprašo III skyrių prieštaraujančiu Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo
Nr. 1170 2 punktui nepateikdamas jokių motyvų. Taryba paaiškina, kad mokesčio dydis ikimokyklinio amžiaus vaiko reikmėms yra nustatytas ne Aprašo III skyriuje, o
Sprendimo 3 punkte. Pažymi, kad mokestis ugdymo reikmėms socialiai remtinoms šeimoms yra mažinamas net daugiau nei 50 procentų nei nustatyta minėto Vyriausybės
nutarimo 2 punkte. Atsakovas pabrėžia, kad jokiame teisės akte neįtvirtinta savivaldybės pareiga rūpintis vaiko ugdymo reikmėmis, ir daro išvadą, kad savivaldybė nepažeidė jokių teisės aktų Aprašo III skyriuje nenumatydama, kad lengvatos taikomos už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo reikmėms mokamą mokestį. Atsakovas paaiškina,
kad minėto mokesčio paskirtis yra optimizuoti vaikų ugdymo procesą, o ne išlaikyti
ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančius vaikus. Atkreipia dėmesį, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punkte nustatyta, jog savarankiška savivaldybės funkcija
yra ikimokyklinio vaikų ugdymo organizavimas, tačiau nėra nustatyta, iš kokių lėšų
tai turi būti daroma, todėl daro išvadą, kad savivaldybė gali nustatyti mokestį, susijusį
su vaikų ugdymo optimizavimu. Kadangi vaikų ugdymo reikmėms nustatytas mokestis nėra vaikų išlaikymo ikimokyklinėse įstaigose mokestis, atsakovas daro išvadą, kad
savivaldybė turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar gali būti taikomos lengvatos dėl vaikų
ugdymo reikmėms renkamo mokesčio. Pabrėžia, kad tiek Vietos savivaldos įstatymas,
tiek Švietimo įstatymas nustato pareigą savivaldybėms organizuoti būtent vaikų maitinimo paslaugų teikimą. Atsakovas atkreipia dėmesį į savivaldybės kompetenciją veikti
laisvai ir savarankiškai.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepime į apeliacinį skundą
(b. l. 108-111) prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Pareiškėjas vadovaujasi Konstitucijos 29 straipsniu, atkreipia dėmesį į Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. gegužės 2 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A4-191/2003 ir teigia, kad teismo išvada, atsižvelgiant į teismų suformuotą
praktiką, yra pagrįsta. Pareiškėjas pažymi, kad atsakovas nepateikė jokio Sprendimo
4 punkte numatyto mokesčio teisinio pagrindimo, todėl nesilaikė įstatymų viršenybės
principo. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad ne kiekviena Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 2 punkte nurodyta šeima laikytina socialiai remtina šeima. Pareiškėjas neginčija Tarybos teisės sumažinti mokestį už vaiko išlaikymą socialiai
remtinoms šeimoms, tačiau akcentuoja, kad savivaldybės administravimo subjekto pasinaudojimas teisės aktų suteikta teise negali paneigti kitos pareigos – vykdyti minėto Vyriausybės nutarimo 2 punkto nuostatas. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo teigi70
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niais, kad jokiame teisės akte neįtvirtinta pareiga rūpintis vaiko ugdymo reikmėmis,
o vaikų ugdymo reikmėms nustatytas mokestis nėra vaikų išlaikymo ikimokyklinėse
įstaigose mokestis. Nurodo Aprašo 1, 4 punktus, iš kurių matyti, kad mokestį už vaiko
išlaikymą sudaro vaiko dienos maitinimo normos mokestis ir mokestis vaiko ugdymo
reikmėms, ir laiko nepagrįsta atsakovo poziciją, kad ugdymo reikmių tenkinimo
mokestis neįeina į bendrą mokesčio už vaiko išlaikymą mokestį. Pareiškėjas atkreipia
dėmesį į Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d., 2004 m. kovo 5 d. nutarimus
ir daro išvadą, kad rūpinimasis vaikais yra ne tik tėvų, bet ir valstybės reikalas,
todėl savivaldybė, vykdydama savo funkcijas, privalo atsižvelgti ne tik į įstatymo
garantuojamas jai teises, bet ir į Konstitucijos nuostatas. Pareiškėjas pažymi, kad tiek
Konstitucinis Teismas, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą
yra pabrėžę, jog savivaldybės nėra absoliučiai savarankiškos, nes jų veiklos laisvė ir
savarankiškumas apibrėžti Konstitucijos ir įstatymų nustatytose ribose.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Apeliantas Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimu, nurodo, kad jis neteisėtas
ir nepagrįstas, priimtas pažeidžiant ir neteisingai bei netinkamai taikant materialinės
teisės normas, kas lėmė, apelianto nuomone, neteisingą bylos išnagrinėjimą.
Dėl reikalavimo ištirti Sprendimo 3 punkto teisėtumą
Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į
Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 1-656 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 3 punktas dalyje, kurioje didesnis mokestis už
ugdymo reikmes ir darbuotojų darbo apmokėjimą yra taikomas ne Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, atitinka Vaiko
teisių pagrindų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1-3 punktus.
Sprendimo 3 punkte nuspręsta nustatyti mėnesinį mokestį ikimokyklinio amžiaus
vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų apmokėjimui: 50 Lt visoms šeimoms,
išskyrus socialiai remtinas šeimas, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus
mieste; 20 Lt visoms socialiai remtinoms šeimoms, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus mieste; 75 Lt visoms šeimoms, kurių gyvenamoji vieta nėra deklaruota
Vilniaus mieste; 40 Lt visoms socialiai remtinoms šeimoms, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus mieste ir kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pastatytą
po 2012 m. rugsėjo 1 dienos.
Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1-3 punktuose įtvirtinta, kad
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tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai, valstybės, vietos savivaldos ir visuomeninės institucijos,
kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis šių nuostatų bei principų:
1) visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus;
2) vaikas turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šiame ir
kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytomis vaiko teisėmis bei laisvėmis;
3) kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės,
kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar
kokių nors kitų aplinkybių.
Kaip matyti, Taryba nustatė mėnesinio mokesčio ikimokyklinio amžiaus vaiko
ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų apmokėjimui dydžius, besiskiriančius, be
kita ko, priklausomai nuo to, ar šeimos gyvenamoji vieta yra / nėra deklaruota Vilniaus mieste. Tuo atveju, jei šeimos gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus mieste,
mėnesinio mokesčio ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų apmokėjimui dydis nustatytas mažesnis nei šeimos gyvenamajai vietai nesant
deklaruotai Vilniaus mieste. Tokiu būdu buvo faktiškai diferencijuotas mėnesinio mokesčio dydis gyvenančioms Vilniaus miesto teritorijoje ir negyvenančioms šioje teritorijoje vaikų šeimoms. Apeliantas teisingai pastebi, kad Sprendimas neužkirto kelio ne
Vilniaus miesto teritorijoje gyvenantiems vaikams lankyti Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Kita vertus, negalima sutikti su apelianto teiginiu,
kad toks reglamentavimas neapribojo ne Vilniaus miesto teritorijoje gyvenantiems vaikams teisės lankyti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, toks diferencijavimas sudaro skirtingas galimybes lankyti ikimokyklines ugdymo įstaigas vaikams priklausomai nuo jų deklaruotos
gyvenamosios vietos.
Atkreiptinas dėmesys į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. gegužės
2 d. sprendimą Nr. A4-191/2003, kuriame konstatuota, jog užmokesčių už ikimokyklinį
ir papildomą ugdymą dydžio diferenciacija sudaro skirtingas galimybes lankyti minėtas
įstaigas vaikams priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Minėtame apeliacinės instancijos teismo sprendime vertinant iš esmės analogiško norminio administracinio akto atitiktį aukštesnės galios teisės aktams buvo taip pat konstatuota, kad apribojus gyvenančių
ne miesto savivaldybės teritorijoje vaikų galimybes lankyti miesto ikimokyklinio ir papildomo ugdymo įstaigas, pažeidžiamas vaikų teisėtas interesas gauti įstatymais garantuojamas švietimo, ugdymo paslaugas, t. y. lankyti tėvų ar globėjų parinktą ikimokyklinio ar
papildomo ugdymo įstaigą. Tai sudaro Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1 punkto pažeidimą.
Kaip jau konstatuota, ginčijamomis nuostatomis faktiškai buvo apribotos gyvenančių ne Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje vaikų galimybės lankyti Vilniaus
ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Tokiu būdu, kaip teisingai darė išvadą pirmosios instancijos teismas, buvo apribotos Švietimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte garantuojamos vaiko teisės (vaiko galimybė lankyti tėvų ar globėjų parinktą švietimo
įstaigą). Tai yra Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 2 punkto pažeidimas.
Teisėjų kolegija pažymi, kad Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 punkte įtvirtinti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo reikalavimai nėra absoliutūs ir savaime nepaneigia galimybės nustatyti nevienodą teisinį reglamentavimą
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tam tikrų asmenų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Diskriminacija nelaikomas
diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai jis taikomas tam tikroms, vienodais požymiais
pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu tuo siekiama pozityvių, visuomeniškai
reikšmingų tikslų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d.
nutarimas). Tačiau diskriminacija paprastai suprantama kaip asmens ar asmenų grupės padėties kitų asmenų atžvilgiu pakeitimas be objektyviai pateisinamo pagrindo.
Tik esant pakankamai motyvuotam ir pagrįstam reikalui tam tikrais atvejais atskiroms
subjektų grupėms galima nustatyti specialų teisinį statusą ar tam tikrus teisinės padėties ypatumus (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d.
nutarimas).
Ginčijamos teisės normos skirtingai vertina (faktiškai nustato skirtingas galimybes
lankyti švietimo įstaigas) tam tikras asmenų grupes, kurioms šios normos taikomos: pageidaujančius lankyti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikus, gyvenančius
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir gyvenančius ne šioje teritorijoje. Vertinant tokio nevienodo paminėtų dviejų vaikų grupių traktavimo teisėtumą, t. y., ar tai nėra diskriminacinio pobūdžio reguliavimas, būtina nustatyti, ar skirtingų sąlygų nustatymas
pagrįstas objektyviais kriterijais. Kaip minėta, skirtingos apmokėjimo už ikimokyklinį ugdymą sąlygos nustatytos atsižvelgiant tik į vaikų gyvenamąją vietą. Pažymėtina, kad vaiko gyvenamoji vieta nesietina su jokiomis objektyviomis tokią diferenciaciją pateisinančiomis aplinkybėmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. gegužės 2 d.
sprendimas Nr. A4-191/2003). Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas nepateikė pakankamų įrodymų, jog tokio teisinio reguliavimo tikslas pateisintų skirtingą asmenų kategorijų vertinimą, priklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos. Taip pat nepateikė
objektyvių kriterijų, pateisinančių didesnio mokesčio nustatymą ne Vilniaus miesto teritorijoje gyvenantiems vaikams. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo taikyti diferenciacijos
principą minėtoms vaikų grupėms. Dėl šios priežasties skirtingas šių grupių traktavimas
ginčijamomis normomis laikytinas diskriminacija, sudarančia Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punkto pažeidimą.
Atkreiptinas dėmesys, kad byloje nėra ginčo dėl Sprendimo 3 punkto atitikties apelianto nurodomiems Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8, 10 punktams, įtvirtinantiems savivaldybės savarankiškąsias funkcijas, taip pat nėra ginčo dėl Švietimo įstatymo
70 straipsnio 11 dalyje įtvirtintos savivaldybės teisės nustatyti atlyginimo dydį už vaikų
išlaikymą ugdymo įstaigose. Tačiau pažymėtina, kad savivaldybė, įgyvendindama minėtas funkcijas, neturi diskrecijos teisės nustatyti aukštesnės galios teisės aktų nuostatų
neatitinkantį teisinį reguliavimą. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad savivaldybė neprivalo užtikrinti ne Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, nesuteikia atsakovui teisės
priimti teisinį reglamentavimą, nustatantį nelygias sąlygas vaikams pagal jų deklaruotą
gyvenamąją vietą, nesant objektyvių tokį diferencijavimą pateisinančių tikslų.
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios
instancijos teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, jog Sprendimo 3 punktas dalyje, kurioje didesnis mokestis už ugdymo reikmes ir darbuotojų darbo apmokėjimą yra
taikomas ne Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, prieštarauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio
l-3 punktams.
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Dėl reikalavimo ištirti Sprendimo 4 punkto teisėtumą
Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į
Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 1-656 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 4 punktas atitinka Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalį, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktą.
Sprendimo 4 punkte nuspręsta nustatyti mėnesinį 200 Lt mokestį visoms šeimoms, išskyrus socialiai remtinas šeimas, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pastatytą po 2012 m. rugsėjo 1 d., iš kurių: 50 Lt skiriama ikimokyklinio amžiaus
vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui; 150 Lt skiriama
naujų vaikų darželių statybų išlaidoms padengti.
Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad atlyginimo dydį už vaikų,
ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų). Atlyginimas
gali būti mažinamas mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalyvių susirinkimo) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininko (dalyvių susirinkimo) (kitų mokyklų) nustatytais atvejais ir tvarka.
Apeliantas nesutinka, kad Sprendimo 4 punkte nustatytas 150 Lt mokestis už naujų vaikų darželių statybą nepatenka į Švietimo įstatyme įtvirtintas teikiamas paslaugas. Teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reglamentavimą, sutinka su pirmosios instancijos
teismo išvada, kad atsakovo priimtas teisinis reglamentavimas, nustatantis mėnesinį
mokestį naujų vaikų darželių statybų išlaidoms padengti, neįeina į Švietimo įstatymo
70 straipsnio 11 punkte įtvirtintą teisę nustatyti mokestį už vaikų išlaikymą.
Apelianto nurodyta Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punkte įtvirtinta
savarankiškoji funkcija organizuoti ikimokyklinį vaikų ugdymą, numatant tikslingai
panaudoti surinktas mokesčio lėšas, nesudaro pagrindo savivaldybei nustatyti atskirą
mėnesinį mokestį naujų vaikų darželių statybų išlaidoms padengti. Atsakovo nurodoma aplinkybė, kad tėvams yra suteikta galimybė pasirinkti iki 2012 m. rugsėjo 1 d. pastatytas ikimokyklinio ugdymo įstaigas, nėra susijusi su teise nustatyti minėtą mokestį
ir nepateisina teisės aktuose nenumatyto mokesčio nustatymo.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtinta, kad viešojo
administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, 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.
Pažymėtina, kad viešojo administravimo subjektų 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 (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. I1-2/2006).
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Nesant teisinio reglamentavimo, įtvirtinančio atsakovo teisę nustatyti mokestį
naujų vaikų darželių statybų išlaidoms padengti, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios
instancijos teismo išvada, kad atsakovas, Sprendimo 4 punkte nustatydamas šį mokestį,
viršijo jam suteiktus įgaliojimus ir tuo pažeidė Viešojo administravimo įstatyme
įtvirtintą įstatymo viršenybės principą.
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios
instancijos teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, jog Sprendimo 4 punkto nuostatos
prieštarauja Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 daliai ir Viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam įstatymo viršenybės principui.
Dėl reikalavimo ištirti Aprašo III skyriaus teisėtumą
Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į
Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 1-656 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 1 punktu patvirtinto Aprašo III skyriaus reglamentavimas ta apimtimi, kuria nėra numatyta 50 procentų mokesčio lengvata ugdymo
reikmėms Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už
vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ 2 punkte nurodytiems asmenims, atitinka šio
Vyriausybės nutarimo 2 punkto nuostatas.
Pažymėtina, kad Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1170 „Dėl
užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ nuo 2013 m. birželio 30 d.
neteko galios (Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 564).
Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Kadangi nagrinėjamoje byloje į
apygardos administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipėsi ne individualią bylą nagrinėjantis teismas, o Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, todėl norminio administracinio akto teisėtumo bylos išsprendimas tiesiogiai nėra
susijęs su individualių asmenų teisių gynimu.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra suformulavęs taisyklę, kad tais
atvejais, kai į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne teismai, o kiti ABTĮ 110 straipsnyje nurodyti subjektai, administraciniams
teismams yra priskiriama tirti tik galiojančių norminių administracinių aktų teisėtumą galiojantiems įstatymams ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiams aktams (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I444-4/2008).
Šiuo atveju ginčijamo teisės akto nuostatos nėra panaikintos, tačiau yra panaikintas teisinis reguliavimas, kuriam, pasak pareiškėjo, prieštarauja ginčijamas norminis
administracinis aktas. Kadangi į administracinį teismą kreipėsi ne individualią bylą nagrinėjantis teismas, o Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, vykdydamas savivaldybės veiklos priežiūrą, teisės akto, kuriam galbūt prieštarauja norminis administracinis
aktas, panaikinimas daro norminio administracinio akto teisėtumo teiseną nebegalima.
Pripažinimas, kad norminis administracinis aktas prieštaravo nebegaliojančiam Vyriausybės norminiam aktui, nebetektų prasmės, nes neturėtų poveikio visuomeniniams
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santykiams. Toks poveikis būtų tik tada, jei teisme būtų nagrinėjama individuali byla, susijusi su pažeistų subjektinių teisių gynimu, ir norminio administracinio akto teisėtumo
bylą inicijuotų individualią bylą nagrinėjantis teismas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-4/2010).
Nors šiuo atveju teisės aktas, kuriam galbūt prieštarauja norminis administracinis aktas, neteko galios jau po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, tačiau pirmosios instancijos teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, nes buvo apskųstas
apeliacine tvarka (ABTĮ 96 str. 2 d.). Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, ir šioje byloje
turi būti atsižvelgta į minėtose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse suformuotą įstatymų aiškinimo ir taikymo praktiką. Dėl šių motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl Aprašo III skyriaus reglamentavimo ta apimtimi,
kuria nėra numatyta 50 procentų mokesčio lengvata ugdymo reikmėms, pripažinimo
prieštaraujančiu Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 2 punktui
naikintina ir byla šioje dalyje nutrauktina.
Pažymėtina, kad norminio administracinio akto teisėtumo bylos nutraukimas dėl
šio norminio administracinio akto panaikinimo (pakeitimo) ar dėl įstatymo arba Vyriausybės norminio akto, kuriam galbūt prieštarauja norminis administracinis aktas,
panaikinimo (pakeitimo), neužkerta kelio individualią bylą nagrinėjančiam administraciniam ar bendrosios kompetencijos teismui kreiptis į administracinį teismą ištirti
nebegaliojančio (pakeisto) norminio administracinio akto teisėtumą ar jo atitiktį nebegaliojantiems aukštesnės teisinės galios aktams, jeigu tai yra būtina sprendimo toje
byloje priėmimui.
Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria Sprendimo 3 punktas dalyje, kurioje didesnis mokestis už ugdymo
reikmes ir darbuotojų darbo apmokėjimą yra taikomas ne Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pripažintas prieštaraujančiu Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktams ir
Sprendimo 3 punktas laikytas panaikintu bei Sprendimo 4 punktas pripažintas prieštaraujančiu Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 daliai ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai ir Sprendimo 4 punktas laikytas panaikintu, palieka nepakeistą, o pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl Aprašo III skyriaus teisėtumo
panaikina ir administracinę bylą šioje dalyje nutraukia.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3, 5 punktais,
nutaria:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą tenkinti iš
dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimo
dalį, kuria pripažinta, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d.
sprendimo Nr. 1-656 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 1 punktu patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto
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savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo III skyriaus „Mokesčių lengvatų
taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas“ reglamentavimas, ta apimtimi,
kuria nėra numatyta 50 procentų mokesčio lengvata ugdymo reikmėms, prieštarauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl
užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ 2 punktui, panaikinti ir bylą
šioje dalyje nutraukti.
Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimo
dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.7. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo
Nr. 1-333 „Dėl Asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo Vilniaus miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje adresu
Gedimino pr. 24-40, Vilnius, tvarkos aprašo tvirtinimo“ teisėtumo
Administracinė byla Nr. A146-1128/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02759-2011-0
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. spalio 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano
Klišausko,
teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo
administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus
apskrityje pareiškimą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl norminio
administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Pastaba: visas šio procesinio sprendimo tekstas yra paskelbtas Lietuvos Respublikos
teisės aktų registre, identifikacinis kodas 2014-01092 (žr. https://www.e-tar.lt/portal/), todėl
šiame biuletenyje skelbiama tik įžanginė ir rezoliucinė šio procesinio sprendimo dalys.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
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Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą patenkinti iš
dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimą
pakeisti.
Pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d.
sprendimas Nr. 1-333 „Dėl Asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo Vilniaus miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje adresu Gedimino
pr. 24-40, Vilnius, tvarkos aprašo tvirtinimo“ prieštarauja Lietuvos Respublikos
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 7 daliai, 7 straipsnio 7 daliai,
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai bei
teisėtumo principui ir negali būti taikomas nuo šios įsiteisėjusios Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutarties oficialaus paskelbimo dienos.
Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą paskelbti šią nutartį „Valstybės
žiniose“ ir leidinyje „Vilniaus diena“.
Nutartis neskundžiama.

1.8. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimu
Nr. 1-506 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklių
tvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo
taisyklių 14.8 punkto teisėtumo
Administracinė byla Nr. A520-1503/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01374-2012-3
Procesinio sprendimo kategorija 35.2

S P R E N D I MA S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. spalio 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas) ir Dalios
Višinskienės (pranešėja),
rašytinio proceso ir apeliacine tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje
pareiškimą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo,
norminio akto teisėtumo ištyrimo.
Pastaba: visas šio procesinio sprendimo tekstas yra paskelbtas leidinyje ,,Valstybės
žinios“, Nr. 111–5519 (žr. https://www.e-tar.lt/portal/), todėl šiame biuletenyje skelbiama tik
įžanginė ir rezoliucinė šio procesinio sprendimo dalys.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimą
panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą tenkinti.
Pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 1-506 1 punktu patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklių 14.8 punkto nuostata, kad komisija gali nutarti nerengti Savivaldybės
tarybos sprendimo projekto dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo, jei
nustato, kad asmuo, pateikęs skundą apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, patalpas pastate, kuriame prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įsigijo tuo metu, kai įmonės viešai skelbiamu prekybos laiku prekyba alkoholiniais gėrimais jau buvo vykdoma, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 12 punkte nustatytam žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principui.
Sprendimą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“ bei dienraščio „Lietuvos rytas“
priede „Sostinė“.
Sprendimas neskundžiamas.

1.9. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T1-7
patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų tam tikra apimtimi
teisėtumo
Administracinė byla Nr. A602-1280/2013
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-00920-2011-1
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. lapkričio 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos
pirmininkas),
teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Telšių rajono savivaldybės apeliacinį skundą dėl Panevėžio
apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. J. ir I. J. prašymą ir patikslintą prašymą atsakovui Tel79
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šių rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“ dėl norminio administracinio akto
teisėtumo ištyrimo.
Pastaba: visas šio procesinio sprendimo tekstas yra paskelbtas leidinyje ,,Valstybės
žinios“, Nr. 120–6080 (žr. https://www.e-tar.lt/portal/), todėl šiame biuletenyje skelbiama tik
įžanginė ir rezoliucinė šio procesinio sprendimo dalys.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies
2 punktu, 117 straipsniu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Telšių rajono savivaldybės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Pakeisti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 23 d. sprendimo rezoliucinę dalį ir ją išdėstyti taip:
„Administracinės bylos dalį dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimu
Nr. T1-7, 6, 18, 19, 33.3, 33.4, 36, 37, 65, 69 punktų atitikties aukštesnės galios teisės
aktams nutraukti.
Pripažinti, kad Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Telšių rajono
savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T1-7, ta apimtimi, kuria nenumato galimybės už naudojimąsi individualiu konteineriu fiziniams asmenims, kai nėra
viršijama metinė minimali atliekų susikaupimo norma, vietinę rinkliavą už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėti pagal iš jo surenkamą komunalinių atliekų kiekį, pavyzdžiui, kiekį, kuris būtų apskaičiuojamas atsižvelgiant į naudojamo individualaus konteinerio talpą (tūrį) ir (ar) jo ištuštinimo periodiškumą, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punktui (2006 m. birželio 27 d.
įstatymo Nr. X-736 redakcija).”
Šią nutartį paskelbti „Valstybės žiniose“ ir leidinyje „Kalvotoji Žemaitija“.
Nutartis neskundžiama.
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1.10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu
Nr. T-143 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas,
vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtinto Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias
neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo 26 punkto (2012 m. sausio
26 d. sprendimo Nr. T-6 redakcija) ir 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl
teikiamų ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo
ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties
patvirtinimo“ 5 punkto (2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-181 redakcija)
teisėtumo
Administracinė byla Nr. A858-1241/2013
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-00738-2012-9
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. lapkričio 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos
pirmininkas),
teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 24 d. sprendimo administracinėje byloje
pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje pareiškimą atsakovui Šiaulių
miesto savivaldybei (trečiasis suinteresuotas asmuo – Šiaulių rajono savivaldybė) dėl
norminio akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje (toliau – ir pareiškėjas, Vyriausybės atstovas) kreipėsi su pareiškimu (I t., b. l. 2–7), kurį patikslino (I t., b. l. 34–40) į
Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas:
1) ištirti, ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-143 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas,
vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtinto Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 26 punktas
(2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
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2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių
miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija) neprieštarauja Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos įstatymas) 4 straipsnio
6 punktui, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau
– ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas) 4 straipsnio 1, 3 punktams, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „Dėl užmokesčio
už vaikų papildomą ugdymą“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 1526) 1 punktui;
2) ištirti, ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo
Nr. T-329 „Dėl teikiamų ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) 5 punktas (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl teikiamų ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų
teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija) neprieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
4 straipsnio 1, 3 punktams, Nutarimo Nr. 1526 1 punktui;
3) pripažinus, kad nurodyti punktai prieštarauja minėtoms teisės normoms, juos
panaikinti ir nustatyti, kad jie negali būti taikomi nuo jų priėmimo dienos.
Pareiškėjas paaiškino, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba Aprašo 26 punktą (2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-6 redakcija) išdėstė taip: „vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei įstaigose yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su
kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose, vykdančiose neformaliojo vaikų švietimo programas, apmokėjimo“. Be to, Šiaulių
miesto savivaldybės taryba Sprendimo 5 punktu (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-l81 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl teikiamų ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija) nustatė kitų savivaldybių gyventojams Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamų neformaliojo ugdymo
paslaugų vieno mėnesio kainą.
Pareiškėjo nuomone, toks teisinis reglamentavimas kelia abejonių dėl galimo
prieštaravimo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktui, kuriame nurodyta, kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko
interesus. Pažymėjo, jog Aprašo 26 punkto sąlyga sudaro skirtingas galimybes lankyti minėtas įstaigas vaikams, priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, atsižvelgiant į
tai, ar jų gyvenamosios vietos savivaldybė yra sudariusi sutartį su kita savivaldybe dėl
išlaidų už vaiko ugdymą. Tuo atveju, jei vaiko gyvenamosios vietos savivaldybė delsia, nenori ar dėl kitų priežasčių nesudaro tokios sutarties, vaikas į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, nepriimamas.
Tokiu būdu apribojus gyvenančių ne Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje vaikų galimybes lankyti Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformalųjį vaikų
švietimą, pažeidžiamas vaikų teisėtas interesas gauti įstatymais garantuotas švietimo ir
ugdymo paslaugas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – ir
Švietimo įstatymas) 6 straipsnio 1 punktu, neformalusis švietimas – tai ikimokyklinis,
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priešmokyklinis, kitas neformalusis vaikų (taip pat formalųjį švietimą papildantis
ugdymas) ir suaugusiųjų švietimas. Pagal šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalį neformaliojo
vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias,
stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas;
pagal 2 dalį neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą
papildantis ugdymas, kurį vykdo muzikos, dailės, kitos menų ir sporto mokyklos; pagal
3 dalį neformaliojo vaikų švietimo ir formaliojo švietimo programas vykdančios mokyklos yra priskiriamos atitinkamos grupės ir (ar) tipo formaliojo švietimo mokykloms. Vadovaujantis to paties įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, neformaliojo švietimo
programas ir savišvietą asmuo renkasi laisvai, 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu, tėvai
(globėjai, rūpintojai) turi teisę dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo
programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją. Atsižvelgdamas į nurodytas teisės
aktų nuostatas, pareiškėjas sprendė, jog neformaliojo švietimo programą, tokią programą teikiančią mokyklą asmuo turi teisę pasirinkti laisvai. Pareiškėjas pažymėjo, jog
Aprašo 26 punktu faktiškai tokia teisė buvo apribota ne Šiaulių miesto savivaldybės
teritorijoje gyvenantiems (deklaravusiems gyvenamąją vietą) vaikams, taip apribojant
šių vaikų teisėtus interesus.
Pareiškėjas rėmėsi Švietimo įstatymo 67 straipsnio 1, 2 dalimis ir nurodė, jog mokymo lėšos savivaldybių ir nevalstybinėms mokykloms priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programoms, taip pat formaliojo švietimo programas papildantiems ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinantiems šių programų moduliams
vaikų neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti skiriamos iš Lietuvos Respublikos
atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu tvirtinamų savivaldybių biudžetams valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. birželio 27 d. nutarimu
Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką (toliau – ir Metodika), kurios 1 punkte nurodė, kad Metodika taikoma skirstant mokinio
krepšelio lėšas valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms mokykloms, teikiančioms
bendrąjį ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip pat pedagoginėms psichologinėms tarnyboms ir neformaliojo švietimo įstaigoms, 2 punkte nustatė, kad Metodikoje vartojama sąvoka „mokinio krepšelis” – lėšos, skiriamos vienam sutartiniam
mokiniui vienų metų mokymo reikmėms. Metodikos 9 punkte nurodyta, kad Šiaulių
miesto savivaldybė 5 procentus atitinkamiems metams joms skirtų mokinio krepšelio
lėšų savo nustatyta tvarka naudoja įvairioms mokymo reikmėms tenkinti. Neformaliajam švietimui, papildančiam bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, tenkinti Šiaulių miesto savivaldybė turi skirti ne mažiau kaip 50 procentų Metodikos 2 priede atitinkamai mokymo reikmei nurodytos rekomenduojamos
mokinio krepšelio lėšų sumos.
Pareiškėjo teigimu, neformaliosios vaikų švietimo programos yra finansuojamos ir iš valstybės biudžeto, todėl vaikams, kurie mokosi Šiaulių miesto savivaldybės
mokyklose, bet yra deklaravę savo gyvenamąją vietą kitose savivaldybėse, iš mokinio krepšelio lėšų yra skiriamos ir lėšos neformaliajam švietimui tenkinti. Tuo tarpu
Aprašo 26 punktu, nustatant, kad registruoti kitose savivaldybėse vaikai priimami, jei
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įstaigose yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko
ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose, vykdančiose neformaliojo vaikų
švietimo programas, apmokėjimo, yra apribojamos gyvenančių ne Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje vaikų galimybės lankyti Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas,
vykdančias neformalųjį vaikų švietimą, taip pažeidžiant vaikų teisėtus interesus gauti
įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais garantuotas švietimo ir ugdymo paslaugas.
Pareiškėjo nuomone, minėtas teisinis reglamentavimas kelia abejonių dėl galimo prieštaravimo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punktui,
nurodančiam, kad kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti
diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių. Rėmėsi Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimu ir nurodė, jog Aprašo 26 punktas faktiškai nustato skirtingas galimybes lankyti
Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių savivaldybės teritorijoje, ir asmenims, nedeklaravusiems savo gyvenamosios vietos šios savivaldybės teritorijoje, tuo
atveju, jeigu jų gyvenamosios vietos deklaravimo savivaldybė nėra sudariusi sutarties
su Šiaulių miesto savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės
mokyklose, vykdančiose neformaliojo vaikų švietimo programas, apmokėjimo.
Pabrėžė, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimo 5 punktu (Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl teikiamų
ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“
redakcija) diferencijavo atlyginimą už neformaliąsias ugdymo paslaugas. Tokio diferencijavimo pagrindas – vaiko gyvenamoji vieta (Šiaulių miesto savivaldybė ar kitos
savivaldybės). Pažymėjo, jog vadovaujantis Nutarimo Nr. 1526 1 punktu, užmokestis
už vaikų papildomą ugdymą muzikos, dailės, meno, choreografijos, sporto mokyklose ir kitose papildomo ugdymo institucijose nustatomas įstaigos steigėjo, atsižvelgiant
į du kriterijus: vaiko gabumus ir socialinę padėtį. Tokių kriterijų, kaip vaiko gyvenamoji vieta ar bendradarbiavimo sutarties sudarymas su vaiko gyvenamosios vietos
savivaldybe, Nutarimo Nr. 1526 nuostatos nenumato.
Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. gegužės 2 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. A4-191/2003 pateiktais išaiškinimais ir nurodė, jog minėtas dviejų vaikų grupių (deklaravusių gyvenamąją vietą ir nedeklaravusių
gyvenamosios vietos Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje) nevienodas traktavimas,
atsižvelgiant į jų gyvenamosios vietos deklaravimą, skirtinga Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamų neformaliojo ugdymo paslaugų kaina Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir kitų savivaldybių gyventojams laikytina diskriminacija, sudarančia
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punkto pažeidimą. Be to, Vietos
savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte reglamentuotas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas reiškia, 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.
84

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą
(I t., b. l. 129–132; II t., b. l. 2–4) nurodė, jog nesutinka su pateiktu pareiškimu.
Atsakovas paaiškino, jog Aprašo 26 punkte numatyta sąlyga yra teisėta ir nepažeidžianti pareiškime nurodytų teisės aktų nuostatų. Vietos savivaldos įstatymu savivaldybėms suteikiama teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis, tačiau savivaldos veiklos
laisvė, savarankiškumas ir nepriklausomumas nuo valstybės valdžios institucijų nėra
absoliutūs: savivaldybė privalo veikti pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją (toliau –
ir Konstitucija) ir įstatymus, neignoruoti valstybės interesų. Šiuo požiūriu yra svarbus
(tai pažymėta Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarime) savivaldybių ir
valstybės interesų derinimo principas, kuris pasireiškia valstybei įvairiomis formomis
ir būdais remiant savivaldybes, valstybei įstatymo apibrėžtomis formomis prižiūrint
savivaldybės veiklą, taip pat koordinuojant bendrus veiksmus, kai siekiama svarbių
socialinių tikslų. Pastarieji siekiai įgyvendinami perduodant savivaldybėms tam tikras
valstybės funkcijas (sukuriant pareigas) ir skiriant šių funkcijų užtikrinimui valstybės
lėšas. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis reglamentuoja savarankiškąsias savivaldybių funkcijas, tarp kurių yra ir vaikų ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų
neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas. Už
šios funkcijos tinkamą įgyvendinimą yra atsakinga tiek Šiaulių miesto savivaldybė, tiek
Šiaulių rajono savivaldybė, kurios turi užtikrinti savo aptarnaujamos teritorijos vaikų
ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimą bei vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimą. Todėl abi savivaldybės, priimdamos sprendimus, turi siekti bendrų susitarimų, kurie sudarytų prielaidas nepažeisti vaikų teisių ir teisėtų interesų.
Atsakovas rėmėsi Švietimo įstatymo 2 straipsnio 17 punktu, 29 straipsnio 5 punktu ir nurodė, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, atlikęs
vaikų, kurie lanko mokyklas, vykdančias neformaliojo švietimo programas, gyvenamosios vietos analizę, atkreipė dėmesį, kad į Šiaulių miesto neformaliojo ugdymo įstaigas
priimamas vis didesnis skaičius vaikų, gyvenančių Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, ir pasitaiko atvejų, kai miesto vaikai, užrašyti į eiles į neformaliojo švietimo įstaigas, nepatenka į šias įstaigas. Atitinkamai, Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kaip neformaliojo švietimo įstaigų steigėja, Aprašo 26 punkte numatė, kad vaikai, registruoti
kitose savivaldybėse, priimami, jei įstaigose yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita
savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose, vykdančiose neformaliojo vaikų švietimo programas, apmokėjimo. Kita priežastis Aprašo
26 punkto sąlygai atsirasti buvo ta, kad Šiaulių miesto savivaldybė, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, skiria nemažai piniginių lėšų dotuodama rajono vaikų tėvams mokesčio dalį už vaiko išlaikymą miesto neformaliojo švietimo įstaigose. Todėl, atsakovo nuomone, Šiaulių rajono savivaldybė, vykdydama Vietos
savivaldos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuojamą vaikų švietimą pagal neformaliojo
švietimo programas, turi pasirūpinti savo vaikų ikimokykliniu ugdymu ir iniciatyviai
spręsti susidariusią situaciją.
Pažymėjo, jog Aprašo 26 punktas nediskriminuoja Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vaikų, nes paliekama galimybė Šiaulių rajono savivaldybės vaikams lankyti Šiaulių miesto neformaliojo švietimo įstaigas. Tam, kad Šiaulių rajono vaikų tėvai galėtų
pasinaudoti šia galimybe, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nustatė sąlygas, t. y. turi
būti sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą neformaliojo
švietimo įstaigoje apmokėjimo. Ši sąlyga yra pagrįsta ir logiška bei neprieštaraujanti
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pareiškėjo pareiškime nurodytoms įstatymų nuostatoms, nes kiekviena savivaldybė
už vaikų neformaliojo švietimo organizavimą yra savarankiškai atsakinga ir turi rasti
savo biudžete lėšų dotuoti vaikų tėvams mokesčio dalį už vaiko išlaikymą neformaliojo
švietimo įstaigose.
Pabrėžė, jog savivaldybės pirmiausia užtikrina savo teritorijoje gyvenančių vaikų
neformaliojo švietimo paslaugą, kaip tai numatyta Vietos savivaldos įstatyme, nes tai iš
esmės geriausiai atitinka ir vaiko teisės ugdytis kuo arčiau gyvenamosios vietos principą. Tik vėliau pagal galimybes gali padėti įgyvendinti kitų savivaldybių vaikų neformaliojo švietimo funkcijas, tardamasi su savivaldybių, kurių vaikai pageidaus būti priimti
į Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas, tarybomis dėl įkainių už
teikiamas paslaugas nustatymo ir sutarčių sudarymo. Atsakovo nuomone, savivaldybės, įgyvendindamos įstatymus bei priimdamos sprendimus, susijusius su vaikų neformaliojo švietimo programos organizavimu, privalo įvertinti ir priimamų sprendimų
pasekmes vaiko teisėms ir teisėtiems interesams. Atsakomybė už vaiko gerovę tenka ne
tik savivaldybei (šiuo atveju Šiaulių miesto), kuri priima tiesiogiai vaiko teisėms įtakos
turintį sprendimą, tačiau ir tai savivaldybei, kurios tam tikras neveikimas taip pat turi
tiesioginę įtaką jos teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų teisių įgyvendinimui.
Manė, kad už Šiaulių miesto savivaldybės patirtas išlaidas yra atsakinga ir jas turi
apmokėti pirmiausia Šiaulių rajono savivaldybė, nes būtent tai ir leidžia padaryti Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 4 dalis, numatanti savivaldybei galimybę perduoti
įgyvendinti administracinių ir viešųjų paslaugų funkcijas kitai savivaldybei abipusiu
savivaldybių tarybų sutarimu sutarčių pagrindu. Pabrėžė, jog Šiaulių miesto savivaldybė negali finansuoti kitų savivaldybių funkcijų vykdymo, todėl reikalavimas savivaldybei teikti mokestines lengvatas savo biudžeto sąskaita kitų savivaldybių bendruomenių
nariams yra nepagrįstas ir neteisėtas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybė atsiliepime į pareiškėjo
pareiškimą (I t., b. l. 241–242) nurodė, jog sutinka su pareiškėjo pareiškimu ir jame nurodytais argumentais.
Paaiškino, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba pareiškime nurodytais tarybos
sprendimais pakeitė mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarką ir nustatė, kad vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei įstaigose yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą apmokėjimo, taip pat diferencijavo
kainą už paslaugų teikimą vaikams, gyvenantiems kitoje savivaldybėje. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, tokie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai prieštarauja Švietimo įstatymui, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui bei kitiems teisės
aktams, pažeidžia vaikų teisėtus interesus, apriboja ne Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų teisę pasirinkti pageidaujamą įstaigą, vykdančią neformaliojo
švietimo programas.
II.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 24 d. sprendimu
(II t., b. l. 18–32) pareiškėjo Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje pareiškimą ir patikslintą pareiškimą tenkino. Teismas Aprašo 26 punktą (2012 m. sausio 26 d. sprendimo
Nr. T-6 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo
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Nr. T-143 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias
neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
redakcija) ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Sprendimo 5 punktą (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl teikiamų ugdymo
paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija) pripažino prieštaraujančiais Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 3 punktams ir laikė juos panaikintais. Teismas
taip pat nustatė, kad Aprašo 26 punktas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Sprendimo
5 punktas netaikomi nuo jų priėmimo dienos.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog prašomi ištirti aktai įtvirtina bendro
pobūdžio nurodymus individualiais požymiais neapibrėžtam subjektų ratui, yra skirti reguliuoti daugelio neindividualizuotų fizinių asmenų santykius, jų veikimas nepasibaigtų
teisės akto pritaikymu konkrečiu atveju, todėl Aprašas ir Sprendimas laikytini norminiais teisės aktais. Pažymėjo, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110 straipsnį pareiškėjas yra tinkamas subjektas paduoti
administraciniam teismui abstraktų prašymą ištirti norminio teisės akto teisėtumą.
Pasisakydamas dėl administracinės bylos esmės, pirmosios instancijos teismas
pabrėžė, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu
Nr. T-143 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino
Aprašą, kuriuo reglamentavo asmenų priėmimą į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias meno krypties (muzikos, dailės, šokio, teatro) neformaliojo arba iš
anksto apibrėžtas formaliojo švietimo programas ar jų modulius, ir mokyklas, vykdančias turizmo, techninių ir gamtotyros bei kitų vaikų saviraiškos krypčių neformaliojo
vaikų švietimo programas, šių mokyklų, grupių, klasių komplektavimo tvarką, informavimą apie priėmimą ir prašymų pateikimo terminus. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Aprašo 26 punktą ir jį išdėstė taip: „vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei įstaigose yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose, vykdančiose neformaliojo vaikų švietimo programas, apmokėjimo”. Šiaulių
miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-181 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl teikiamų ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T-329 „Dėl
teikiamų ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ papildė nauju 5 punktu ir juo nustatė kitų savivaldybių gyventojams Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamų neformaliojo ugdymo paslaugų vieno mėnesio kainas.
Pakeitė Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo sutartį, kurios 2.1 punkte vietoje Šiaulių miesto savivaldybės įsipareigojimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įs87
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taigose ugdyti kitos savivaldybės ikimokyklinio amžiaus ir / ar specialiųjų poreikių
vaikus įsipareigojo ugdyti kitos savivaldybės gyventojus Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose, t. y. patvirtino bendrą bendradarbiavimo sutartį dėl ugdymo paslaugų teikimo,
joje neišskiriant ikimokyklinio, specialiojo ar neformaliojo ugdymo paslaugų. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-181 papildydama 2009 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T-329 paliko galioti sprendimo 4 punktą, kuriuo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius buvo įpareigotas nustatyti
atsiskaitymo už suteiktas ugdymo paslaugas tvarką.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 d. gruodžio 3 d.
įsakymu Nr. A-1312 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2010 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. A-131 „Dėl atsiskaitymo už suteiktas ugdymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino Atsiskaitymo už suteiktas
ugdymo paslaugas tvarkos aprašą, kuriuo nustatė atsiskaitymo už kitų savivaldybių
gyventojams suteiktas ugdymo paslaugas Šiaulių miesto švietimo ir sporto įstaigose
tvarką. Teismas pažymėjo, jog nurodyto aprašo 2 punktas numato, kad ikimokyklinio,
specialiojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugos kitų savivaldybių gyventojams teikiamos, jeigu savivaldybė, kurioje gyvena vaikas, yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį dėl minėtų ugdymo paslaugų teikimo su Šiaulių miesto savivaldybe.
Aprašo 3, 4 punktai, reglamentuojantys kitų savivaldybių vaikų priėmimo į Šiaulių
miesto ugdymo įstaigas organizavimą, numato, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo ar Kūno kultūros ir sporto skyriai suderina su savivaldybe, kurioje gyvena vaikas, pageidavimą ir galimybę ugdyti vaiką konkrečioje Šiaulių miesto
ugdymo įstaigoje. Šiaulių miesto ikimokyklinio, specialiojo ugdymo ir neformaliojo
vaikų švietimo įstaigos direktorius organizuoja vaiko, gyvenančio kitoje savivaldybėje,
ugdymą tik gavęs skyriaus vedėjo įpareigojimą raštu dėl vaiko priėmimo į įstaigą.
Teismas, atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą, iš esmės sutiko su atsakovo nuomone, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo
Nr. T-329 „Dėl teikiamų ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“ 5 punktu nustatė kitų savivaldybių gyventojams Šiaulių miesto
savivaldybės įstaigose teikiamų neformaliojo ugdymo paslaugų vieno mėnesio kainas,
kurias Šiaulių miesto savivaldybei turėtų mokėti kitos savivaldybės, kuriose gyvena
vaikas, norintis ugdytis Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo įstaigose. Galimybės už
ugdymo paslaugas susimokėti vaikui ar jo atstovui atsakovas teisės aktuose nenumatė.
Teismas pažymėjo, jog atsakovas tokiu būdu vaikų, gyvenančių kitose savivaldybėse,
priėmimą į Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo įstaigas apribojo nustatydamas sąlygą,
jog vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose, vykdančiose neformaliojo vaikų švietimo programas, apmokėjimo.
Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Švietimo įstatymo 15 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, 29 straipsnio 1 dalimi ir nurodė, jog asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti. Šios teisės ribojimas numatytas minėto
straipsnio 3 dalyje, kurioje numatyta, kad į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą pirmumo teise privalo būti priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) tai mokyklai
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priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu
vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra
laisvų vietų. Kitų ribojimų, renkantis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą
ir ją keičiant, įstatymas nenumato. Teismas konstatavo, jog Šiaulių miesto savivaldybės
taryba 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, t. y. poįstatyminiu teisės aktu, nustačiusi sąlygą, jog
vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose, vykdančiose
neformaliojo vaikų švietimo programas, apmokėjimo, neteisėtai apribojo asmens teisę
rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti. Teismas pabrėžė,
jog Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio l punkte nustatyta, kad pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko teisėtus interesus, 2 punktas įtvirtina vaiko teisę
naudotis visomis Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytomis vaiko teisėmis bei laisvėmis, o pagal šio straipsnio 3 punktą kiekvienas vaikas
turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas.
Teismas pažymėjo, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2012 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-7 nustačiusi atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžius, šių dydžių mažinimo galimybes bei
šioje byloje tiriamuoju 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl teikiamų ugdymo
paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl
ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“ 5 punktu nustačiusi Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamų neformaliojo ugdymo paslaugų
vieno mėnesio kainą kitų savivaldybių gyventojams, reglamentavusi skirtingą atsiskaitymo už suteiktas ugdymo paslaugas tvarką, nustačiusi sąlygą, jog vaikai, registruoti
kitose savivaldybėse, priimami, jei sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už
vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose, vykdančiose neformaliojo vaikų
švietimo programas, apmokėjimo, diferencijavo minėtų užmokesčių dydžius gyvenančių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir gyvenančių ne šioje teritorijoje vaikų tėvams. Be to, nesant sudarytų sutarčių dėl išlaidų už vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose, eliminavo vaiko tėvų galimybę rinktis valstybinę, savivaldybės ar
nevalstybinę mokyklą ir ją keisti, užmokestį už ugdymo paslaugas sumokant patiems
vaiko tėvams.
Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
4 straipsnio 3 punktu ir nurodė, jog ginčijamos teisės normos skirtingai vertina (faktiškai nustato skirtingas galimybes gauti Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamas neformaliojo ugdymo paslaugas) tam tikras asmenų grupes, kurioms šios normos
taikomos: pageidaujančius lankyti Šiaulių miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo
vaikų švietimo teikiančias paslaugas įstaigas vaikus, gyvenančius Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir gyvenančius ne toje teritorijoje. Pabrėžė, jog vertinant tokio
nevienodo minėtų dviejų vaikų grupių traktavimo teisėtumą, t. y. ar tai nėra diskriminacinio pobūdžio reguliavimas, būtina nustatyti, ar toks skirtingas vertinimas pagrįstas objektyviais kriterijais (žr. Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d. nutarimą).
Pažymėjo, jog skirtingos apmokėjimo už neformaliojo vaikų švietimo paslaugas sąly89
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gos nustatytos, atsižvelgiant į vaikų gyvenamąją vietą. Tačiau vaiko gyvenamoji vieta
nesietina su objektyviomis tokią diferenciaciją pateisinančiomis aplinkybėmis, todėl šiuo
atveju nėra pagrindo taikyti diferenciacijos principą minėtoms dviem vaikų grupėms
(žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos administracinę bylą
Nr. A4-191/2003). Remdamasis tuo, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog skirtingas šių grupių traktavimas ginčijamomis normomis laikytinas diskriminacija ir dėl to
pažeidžiamas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punkte įtvirtintas
vaikų lygybės principas.
Teismas pažymėjo, jog konstatavus ginčijamų nuostatų prieštaravimą Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 3 punktams, taip pat konstatuotinas ginčijamų nuostatų prieštaravimas ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, kuriame nustatytas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų
teisėtumo principas, reiškiantis, 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. Teismas taip pat pritarė pareiškėjo
nuomonei, jog Šiaulių miesto savivaldybė, nustatydama atsiskaitymo už suteiktas ugdymo paslaugas sąlygas, turėjo pareigą prioritetą teikti Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo nuostatoms.
Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi,
5 straipsnio 1 dalimi ir nurodė, jog valstybės garantuojamos švietimo paslaugos turi
būti prieinamos visiems suinteresuotiems asmenims, į tai turi būti atsižvelgiama kompetentingoms institucijoms formuojant švietimo teikėjų tinklą (steigiant, reorganizuojant, likviduojant ir pertvarkant mokyklas). Rėmėsi Vietos savivaldos įstatymo
6 straipsnio 8 punktu, 5 straipsnio 4 dalimi ir nurodė, jog savivaldybė gali perduoti įgyvendinti administracinių ir viešųjų paslaugų funkcijas kitai savivaldybei abipusiu savivaldybių tarybų sutarimu sutarčių pagrindu, tačiau už šių funkcijų įgyvendinimą atsakinga yra funkcijas perduodanti savivaldybė. Pažymėjo, jog Šiaulių miesto
savivaldybė nėra sudariusi bendradarbiavimo sutarčių su kitomis savivaldybėmis dėl
neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo. Kita vertus, teismas atkreipė dėmesį,
jog atsakomybė už vaikų gerovę tenka ne tik Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, kuri
priėmė tiesiogiai vaikų teisėms įtakos turinčius sprendimus, tačiau ir tai savivaldybei,
kurios tam tikras neveikimas, t. y. reikiamo ugdymo paslaugų įstaigų tinklo neužtikrinimas ar sutarčių dėl vaikų išlaikymo Šiaulių miesto savivaldybės įsteigtose įstaigose
nederinimas, taip pat turi tiesioginės įtakos jos teritorijoje gyvenančių vaikų teisėms ir
jų įgyvendinimui.
Remdamasis tuo, teismas konstatavo, jog prašomos ištirti teisės aktų nuostatos
prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 3 punktams. Pažymėjo, jog konstatavus šias aplinkybes, nelieka pagrindo ir teisinės prasmės tirti, ar ginčijami norminių administracinių
aktų punktai atitinka Nutarimo Nr. 1526 1 punktą.
III.
Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė apeliaciniu skundu (II t., b. l. 34–39) prašo
panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 24 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą.
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Apeliaciniame skunde nurodomi argumentai, pateikti atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą. Papildomai pažymima, jog galiojant Švietimo įstatymo redakcijai nuo
2000 m. lapkričio 21 d. iki 2003 m. birželio 16 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas 2003 metų gegužės 2 d. sprendime administracinėje byloje A4-191/2003
konstatavo, kad užmokesčio už papildomą neformalų ugdymą dydžio diferenciacija
sudaro skirtingas galimybes lankyti minėtas įstaigas vaikams priklausomai nuo jų
gyvenamosios vietos. Pažymi, jog aktualios Švietimo įstatymo 46 straipsnyje nėra
įtvirtinta teisė vaikui pasirinkti konkrečią ugdymo įstaigą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisė pasirinkti ugdymo įstaigą yra suteikta, tačiau pasirinkimo teisė nėra besąlyginė. Vaiko teisių apsaugos įstatymo 4, 34, 35, 36 straipsniuose taip pat nėra nuostatų,
įtvirtinančių besąlygišką vaiko ir tėvų teisę į norimą ugdymo įstaigą.
Remiasi Švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo
5 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsniu ir nurodo, jog atsakomybė už vaikų gerovę tenka
ne tik savivaldybei, kuri priima tiesiogiai vaiko teises lemiantį sprendimą, tačiau ir tai
savivaldybei, kurios tam tikras neveikimas (reikiamo neformaliojo ugdymo paslaugų
užtikrinimas) taip pat turi įtaką jos teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų teisių įgyvendinimui. Šiuo konkrečiu atveju atsakovas ne kartą kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybę dėl bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo ar kitokio bendro sprendimo radimo,
tačiau Šiaulių rajono savivaldybė nesiekė sudaryti bendradarbiavimo sutarčių ir perkėlė šią naštą Šiaulių miesto savivaldybei, taip išvengdama papildomų biudžeto išlaidų.
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neveikimo Šiaulių miesto savivaldybė buvo priversta
priimti ginčijamus aktus.
Atsakovas kritiškai vertina pirmosios instancijos teismo išvadą, jog atlyginimas
už neformalųjį švietimą yra diferencijuojamas pagal vaikų gyvenamąją vietą. Remiasi Konstitucijos 120 straipsniu ir nurodo, jog Šiaulių miesto savivaldybė jai pavestas
funkcijas ir įsipareigojimus miesto bendruomenei tinkamai vykdo. Ji turi įsteigusi vaikų neformaliojo ugdymo įstaigas, kurios tenkina miesto bendruomenės poreikius, bei
savo biudžeto lėšomis finansuoja didžiąją dalį šių įstaigų išlaidų vaikams ugdyti ir
išlaikyti.
Pabrėžia, jog kainos kompensavimo klausimas yra kiekvienos savivaldybės ir toje teritorijoje gyvenančių vaikų tėvų klausimas, nes kiekviena savivaldybė individualiai, atsižvelgdama į savo biudžetą nusprendžia, kokiu procentu kompensuoti išlaidas, skirtas vaikams ugdyti Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose. Pagal Metodiką
nagrinėjamoms institucijoms finansuoti kiekviena savivaldybė gauna lėšas pagal nustatytą koeficientą ir joje esančių vaikų skaičių. Atitinkamai, Šiaulių miesto savivaldybė negali
finansuoti kitų savivaldybių funkcijų vykdymo (Vietos savivaldos įstatymo 50 str. 3 d.).
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą (II t., b. l. 42–45) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo
2013 m. sausio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą ir atsakovo apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi argumentai, pateikti pareiškėjo pareiškime pirmosios instancijos teismui.
Pareiškėjas taip pat remiasi Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d., 2002 m.
gruodžio 24 d. nutarimuose pateiktais išaiškinimais ir nurodo, jog savarankiškumo ir veiklos laisvės principas neatleidžia savivaldybės tarybos nuo pareigos priimant teisės aktus
laikytis viešosios teisės principų, tarp jų – teisėtumo principo. Pabrėžia, jog pareiškėjas
apeliaciniame skunde pats nurodo Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 4 dalį, kurioje
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numatyta, kad savivaldybė gali perduoti įgyvendinti administracinių ir viešųjų paslaugų
funkcijas kitai savivaldybei tik abipusiu savivaldybių tarybų sutarimu sutarčių pagrindu.
Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiksmai
šiuo atveju yra vienpusiški, t. y. ji nėra sudariusi bendradarbiavimo sutarčių su kitomis
savivaldybėmis dėl neformaliojo vaikų švietimo paslaugų suteikimo, be to, jokių susitarimų su kitomis savivaldybėmis šiuo klausimu taip pat nėra.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybė atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą (II t., b. l. 46–47) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m.
sausio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi argumentai, pateikti atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą. Papildomai pažymima, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra
teisėtas, pagrįstas, priimtas įvertinus visus administracinėje byloje esančius įrodymus.
Trečiasis suinteresuotas asmuo pabrėžia, jog Švietimo įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje numatytas tik vienas atvejis, kai ugdymo įstaigos pasirinkimas gali būti ribojamas, t.
y. pirmumo teisė suteikiama švietimo įstaigos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems
asmenims, ir kitų apribojimų šis įstatymas nenumato.
Nesutinka su apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais, kad tam tikras savivaldybės neveikimas (reikiamo neformaliojo ugdymo paslaugų neužtikrinimas) turi tiesioginę įtaką atsakovo teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų teisių įgyvendinimui.
Pažymi, jog Šiaulių rajono savivaldybėje veikia dvi formalųjį švietimą papildančios
neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir viena neformaliojo vaikų švietimo mokykla: Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai vykdo septynias neformaliojo vaikų švietimo
programas, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla – aštuonias programas, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla – aštuonias neformaliojo vaikų švietimo programas. Pabrėžia,
jog tenkinant Šiaulių rajono savivaldybėje gyvenančių vaikų poreikius Kuršėnų mieste esančių neformaliojo ugdymo įstaigų veikla yra papildomai vykdoma ir devyniose Šiaulių rajono savivaldybės gyvenamose teritorijose. Atitinkamai, trečiasis suinteresuotas asmuo mano, kad jis tinkamai įgyvendina savarankiškąsias funkcijas švietimo
(neformaliojo ugdymo) srityje.
Trečiasis suinteresuotas asmuo kritiškai vertina atsakovo argumentus dėl reikalavimo teikti mokestines lengvatas savo biudžeto sąskaita kitų savivaldybių bendruomenių
nariams. Pažymi, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinė sesija 2003
m. gegužės 2 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A4-191/2003 konstatavo, kad šie
motyvai dėl ginčijamų sprendimų teisėtumo Vietos savivaldos įstatymo normų atžvilgiu,
paisant jų santykio su Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir atsižvelgiant į valstybės
prisiimtus įsipareigojimus pagal Vaiko teisių konvenciją, atmestini kaip nepakankamai
pagrįsti.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Nagrinėjamoje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-143 „Dėl Mokinių priė92
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mimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mokinių priėmimo į Šiaulių
miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas,
tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 26 punkto (2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-6
„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-143
„Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija),
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl teikiamų ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ (toliau
– ir Sprendimas) 5 punkto (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d.
sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d.
sprendimo Nr. T-329 „Dėl teikiamų ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams
kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija) atitikties aukštesnės galios teisės aktams.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 24 d. sprendimu Aprašo
26 punktą, Sprendimo 5 punktą pripažino prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 6 punktui,
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau – ir Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymas) 4 straipsnio 1, 3 punktams ir laikė juos panaikintais.
Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė pateiktame apeliaciniame skunde su tokiu
pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka ir pažymi, jog jis tokiu sprendimu
iš esmės yra įpareigojamas finansuoti kitoms savivaldybėms priskirtų funkcijų vykdymą, taip paneigiamas savivaldybių savarankiškumas.
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pirmosios instancijos teismo teisėtumo ir pagrįstumo, visų pirma pažymi, jog administracinėje byloje nekyla ginčo, kad Vyriausybės atstovas buvo tinkamas subjektas paduoti administraciniam teismui abstraktų prašymą ištirti savivaldybės tarybos priimtų norminių
administracinių aktų teisėtumą pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110 straipsnio 2 dalį, byloje taip pat nekyla ginčo dėl
prašomų įvertinti aktų ar prašomų ištirti nuostatų norminio pobūdžio ir kad jos galėjo
būti konkrečios bylos tyrimo objektu, todėl šiuo aspektu atskirai nepasisakytina.
Atsižvelgiant į nurodytus argumentus darytina išvada, jog Aprašo 26 punkto ir
Sprendimo 5 punkto nuostatų teisėtumas galėjo būti tiriamas ABTĮ II skyriaus šešioliktojo skirsnio nustatyta tvarka ir atitinkamai galima vertinti pirmosios instancijos
teismo padarytas išvadas dėl šių nuostatų teisėtumo.
Dėl Aprašo 26 punkto atitikties aukštesnės galios teisės aktams
Pareiškėjo prašoma ištirti Aprašo 26 punkto redakcija numato, kad vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei įstaigose yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita
savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose, vykdančiose neformaliojo vaikų švietimo programas, apmokėjimo.
Pirmosios instancijos teismas pripažino Aprašo 26 punktą prieštaraujančiu Vietos
savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
4 straipsnio 1, 3 punktams.
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Teisėjų kolegija tokiam pirmosios instancijos teismo vertinimui iš esmės pritaria.
Šiuo aspektu visų pirma pabrėžtina, jog nagrinėjamoje byloje yra aktualus Jungtinių
Tautų vaiko teisių konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnis, kuriuo valstybės įsipareigoja teikti vaikui tokią apsaugą ir globą, kokios reikia jo gerovei, atsižvelgti į vaiko
interesus. Konvencijos 3 straipsnio 1 dalis numato, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių
veiksmų, nesvarbu ar tai darytų valstybinės, ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo institucijos, svarbiausia yra
vaiko interesai. Vaiko interesų ir gerovės prioritetas visose visuomenės ir valstybės gyvenimo srityse yra įtvirtintas Konvencijos 27 straipsnyje, kuriame pripažįstama kiekvieno
vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam
ir socialiniam vystymuisi.
Lietuvos aukščiausiajame akte – Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje – taip pat yra
įtvirtinta, kad valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Pastebėtina, jog šis konstitucinio šeimyninių ryšių apsaugos ir vaiko globos principas bei jo įgyvendinimas detalizuotas lex specialis Vaiko teisių pagrindų įstatyme (2006 m. liepos 1 d.
redakcija).
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnis inter alia konkrečiai numato,
kad tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai, valstybės, vietos savivaldos ir visuomeninės institucijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis šių nuostatų bei principų: visur ir
visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus; kiekvienas vaikas turi
lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar
kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių
(4 str. 1, 3 p.).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas),
Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) taip pat yra pasisakę dėl nepilnamečių vaikų apsaugos. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra pabrėžęs, kad
nepilnamečių vaikų teisėms turi būti garantuojama pakankama ir efektyvi jų teisių
ir teisėtų interesų apsauga, įstatymų leidėjas, kitos valstybinės institucijos, teisės aktais reglamentuodamos nepilnamečių būklę, reguliuodamos kitus santykius, turi paisyti nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų (žr. 2000 m. birželio 13 d. nutarimą).
Vaiko interesų apsaugos prioriteto nuostatos atsispindi ir EŽTT jurisprudencijoje
(žr. sprendimus Elzholz prieš Vokietiją, Sahin prieš Vokietiją), susijusioje su teisės į šeimos gyvenimą apribojimų taikymu pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos (toliau – ir EŽTK) 8 straipsnio 2 dalį. Nurodytose bylose EŽTT
pabrėžė, jog tais atvejais, kai šie apribojimai liečia vaikus, pagrindinis apribojimų taikymo teisėtumo kriterijus yra vaiko interesų užtikrinimas. Be to, kai sprendžiamas vaiko ir
tėvų interesų derinimo klausimas, vaiko interesams dėl jų prigimties ir svarbos gali būti
teikiamas prioritetas.
Teisėjų kolegija pažymi, jog iš nurodytų išaiškinimų matyti, kad Lietuvos teisės
sistemoje yra įtvirtintas prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos gynimo principas,
reiškiantis, kad tiek priimant teisės aktus, tiek juos taikant, tiek sprendžiant klausimus,
kurių teisės aktai nereglamentuoja, būtina įvertinti sprendimo ar bet kokio kito veiksmo
poveikį vaiko interesams ir užtikrinti, kad jie nebūtų pažeisti. Taigi pareiga atsižvelgti į
vaiko interesus suponuoja ir įpareigojimą visoms institucijoms užtikrinti, kad priimant
sprendimus bus pirmiausia atsižvelgiama į tai, kas geriausia vaikui, t. y. kad bus įvertina94
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ma, kokį poveikį jų veiksmai gali turėti vaikams ir teisės aktais jiems suteikiamoms teisėms.
Kiek tai susiję su konkrečiu nagrinėjamu klausimu, pažymėtina, jog Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo (2011 m. rugsėjo 1 d. redakcija) (toliau – ir Švietimo įstatymas) 2 straipsnio 17 dalis pateikia neformalaus švietimo sąvoką ir numato, kad tai yra
švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas. Tokio
švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti
jiems tapti aktyviais visuomenės nariais (Švietimo įstatymo 15 str. 1 d.).
Švietimo įstatymo 2 straipsnio 29 punktas švietimo programą apibrėžia kaip iš anksto apibrėžtos formaliojo arba neformaliojo švietimo veiklos, kuria siekiama numatyto
rezultato, aprašymą. Švietimo įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi mokiniui suteikiama galimybė pagal gebėjimus ir polinkius rinktis švietimo programas, skirtingus jų variantus,
švietimo programų modulius, dalykų kursų programas. Mokinys taip pat renkasi švietimo programą vykdančią mokyklą, kitą švietimo teikėją, mokymosi formą. Mokymosi
pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formas ir mokymo organizavimo pagal mokymosi formas tvarkos aprašus tvirtina švietimo
ir mokslo ministras. Pagal to paties straipsnio 4 dalį neformaliojo švietimo programas ir
savišvietą asmuo renkasi laisvai.
Pastebėtina, jog iš esmės toks teisinis reguliavimas atitinka ir reguliavimą, numatytą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 34 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad vaikas turi teisę į mokslą, kuris ugdytų jo
bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
36 straipsnis numato, kad kiekvienas vaikas turi teisę į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei gabumus. Šiuo tikslu valstybė ir jos atitinkamos institucijos: 1) sudaro būtinas sąlygas ir laiduoja visiems vaikams lygias galimybes
jų talentams atskleisti bei ugdyti; 2) steigia labai gabiems (talentingiems) vaikams vardines ir padidintas stipendijas, kitaip juos skatina ir remia; 3) skatina tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje.
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytą teisinį reguliavimą, iš esmės pritaria pareiškėjo argumentams, kad Aprašo 26 punkto sąlyga sudaro skirtingas galimybes lankyti neformaliojo švietimo įstaigas vaikams, priklausomai nuo jų registracijos vietos,
t. y. atsižvelgiant į tai, ar jų gyvenamosios vietos registracijos savivaldybė yra sudariusi
sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą atlyginimo. Tuo atveju, jei vaiko gyvenamosios vietos registracijos savivaldybė delsia, nenori ar dėl kitų
priežasčių nesudaro tokios sutarties, vaikas į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas,
vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, nepriimamas. Tokiu būdu apribojus registruotų ne Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje vaikų galimybes lankyti
Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformalųjį vaikų švietimą, pažeidžiamas vaikų teisėtas interesas gauti įstatymais garantuotas švietimo ir ugdymo paslaugas, iš esmės nėra atsižvelgiama į nepilnamečių vaikų interesus (Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 4 str. 1 p.).
Be to, pažymėtina, jog, net ir esant pasirašytai tokiai bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo sutarčiai tarp savivaldybių, iš tipinės sutarties nuostatų matyti, kad
Šaulių miesto savivaldybė turi teisę nutraukti paslaugos teikimą vaikui, jeigu už jo ugdy95
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mo paslaugą nebuvo sumokėta (I t., b. l. 13–16). Taigi netgi vaiko teisė tęsti neformaliojo švietimo programos lankymą yra priklausoma nuo savivaldybių tarpusavio santykių ir
esant sutartyje numatytoms sąlygoms ji gali būti nutraukiama. Tokiu būdu iš esmės būtų
pažeidžiami vaikų interesai, būtų sukuriamas teisinis netikrumas dėl galimybės ne tik
pradėti, bet ir tęsti mokymąsi pagal neformaliojo švietimo atitinkamą programą.
Iš esmės tokia situacija būtų nesuderinama su principu, kad švietimo sistema turi
būti organizuojama vadovaujantis inter alia lygių galimybių principu, t. y. kad švietimo sistema būtų socialiai teisinga, užtikrintų asmens teisių įgyvendinimą, kiekvienam
asmeniui laiduotų švietimo prieinamumą (Švietimo įstatymo 5 str. 1 d., 6 str. 2 d.).
Atsižvelgus į nurodytą teisinį reguliavimą, pateiktus argumentus, darytina išvada,
jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, t. y. poįstatyminiu teisės aktu nustačiusi sąlygą, jog
vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose, vykdančiose
neformaliojo vaikų švietimo programas, apmokėjimo, neteisėtai apribojo asmens teisę
rinktis mokyklą, kurioje jis mokysis pagal neformalaus švietimo programą, atitinkamą neformaliojo švietimo programą. Tokiu teisiniu reguliavimu vaiko teisė, įtvirtinta
Švietimo įstatyme, tampa priklausoma (nesvarbu, ar galimybė pradėti lankyti atitinkamą neformaliojo švietimo programą, ar ją tęsti) nuo trečiųjų subjektų valios išraiškos,
t. y. ar bus susitarta dėl tokių teikiamų programų apmokėjimo, ar ne.
Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad pagal Švietimo įstatymo 15 straipsnio 5 dalį neformaliojo vaikų švietimo programa gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos (išskyrus studijų programas) dalis švietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka arba kaip studijų programos dalis – aukštosios mokyklos nustatyta
tvarka. Taigi tokiu atsakovo nustatytu reguliavimu taip pat gali būti pažeidžiama vaiko
teisė pasinaudoti Švietimo įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje numatyta galimybe.
Dėmesys atkreiptinas ir į Švietimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalį, kurioje, be kita
ko, nurodyta, jog muzikos, dailės, meno, sporto krypčių aukštojo išsilavinimo siekiantys asmenys, jeigu tai nustatyta aukštosios mokyklos priėmimo tvarkos apraše, kartu
su viduriniu išsilavinimu turi būti baigę švietimo ir mokslo ministro patvirtintą atitinkamą neformaliojo švietimo programą. Taigi nesudarius vaikams tinkamų prielaidų gauti atitinkamas neformaliojo švietimo paslaugas, byloje vertinamu reguliavimu gali būti pažeidžiama konstitucinė žmogaus teisė siekti aukštojo mokslo, kai ši
teisė inter alia suponuoja ir valstybės pareigą sudaryti prielaidas šią teisę įgyvendinti
(žr. Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarimą).
Taigi atsižvelgus į nurodytus argumentus darytina išvada, kad Aprašo 26 punkte
įtvirtintu reguliavimu yra pažeidžiami kitų rajonų vaikų interesai ir atitinkamai
Aprašo 26 punktas prieštarauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio
1 punktui.
Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje
yra numatyta, kad į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą pirmumo
teise privalo būti priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) tai mokyklai priskirtoje
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aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali
būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų.
Tačiau pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog būtent apribojimo pagal vaikų gyvenamąją vietą, renkantis neformaliojo švietimo programas, Švietimo įstatymas
nenumato.
Kita vertus, pažymėtina, jog Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo
4 straipsnio 3 punkte įtvirtinti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo reikalavimai savaime nepaneigia galimybės nustatyti nevienodą teisinį reglamentavimą tam tikrų asmenų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Diskriminacija nelaikomas diferencijuotas
teisinis reguliavimas, kai jis taikomas tam tikroms, vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu tuo siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų (žr. Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimą). Tačiau diskriminacija
paprastai suprantama kaip asmens ar asmenų grupės padėties kitų asmenų atžvilgiu
pakeitimas be objektyviai pateisinamo pagrindo. Tik esant pakankamai motyvuotam
ir pagrįstam reikalui tam tikrais atvejais atskiroms subjektų grupėms galima nustatyti specialų teisinį statusą ar tam tikrus teisinės padėties ypatumus (žr. Konstitucinio
Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimą).
Pastebėtina, jog pagal ESTT praktiką diskriminacijos draudimo principas
yra pripažintas priklausančiu pagrindinėms teisėms, kurios yra bendrųjų Europos
Sąjungos teisės principų sudėtinė dalis (žr. ESTT 2006 m. liepos 11 d. sprendimą byloje
Nr. C-13/05 Sonia Chacón Navas prieš Eurest Colectividades SA., 56 p.). ESTT nediskriminavimo principą apibrėžia kaip tokį, pagal kurį „panašios aplinkybės negali būti vertinamos skirtingai, o skirtingos aplinkybės – vienodai, jeigu toks požiūris
nėra pateisinamas objektyviomis priežastimis“ (žr. ESTT 1995 m. vasario 14 d. sprendimą byloje Nr. C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt prieš Roland Schumacker, 30 p.,
1998 m. birželio 17 d. sprendimą byloje Nr. C-243/95 Kathleen Hill ir Ann Stapleton
prieš The Revenue Commissioners ir Department of Finance, 22 p.).
Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, jog ginčijama Aprašo 26 punkto norma skirtingai vertina (faktiškai nustato skirtingas galimybes lankyti švietimo įstaigas) ne Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje registruotiems vaikams. Vaikai, registruoti kitose
savivaldybėse, ir vaikai, registruoti Šiaulių miesto savivaldybėje, realiai turi skirtingas
galimybes būti priimti į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas.
Vertinant tokio nevienodo paminėtų dviejų vaikų grupių traktavimo teisėtumą, t. y. ar tai nėra diskriminacinio pobūdžio reguliavimas, būtina nustatyti, ar skirtingų sąlygų nustatymas pagrįstas objektyviais kriterijais. Šiuo atveju atsakovas nepateikė pakankamų įrodymų, jog tokio teisinio reguliavimo tikslas pateisintų skirtingą
asmenų kategorijų vertinimą, priklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos,
taip pat nepateikė objektyvių kriterijų, pateisinančių vaikų teisių ribojimą būti priimtiems į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo
programas. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo taikyti diferenciacijos principą minėtoms
vaikų grupėms. Dėl šios priežasties darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas
pagrįstai konstatavo, jog skirtingas šių grupių traktavimas ginčijama Aprašo 26 punkto
norma laikytinas diskriminacija, sudarančia Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
4 straipsnio 3 punkto pažeidimą.
Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostata,
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kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai
ir savarankiškai, vertintina kaip šių vietos bendruomenių dalyvavimo valdant šias teritorijas garantija (žr. Konstitucinio Teismo 2001 m. birželio 28 d. nutarimą). Kita vertus,
ši nuostata negali būti atsiejama nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose
apibrėžtos jų kompetencijos (žr. Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimą).
Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai principai, kuriais
grindžiama vietos savivalda (12 str. 1–12 p.). Vietos savivaldos institucijų veikloje turi
būti paisoma visų Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų pagrindinių vietos savivaldos
principų, tarp jų teisėtumo principo, nustatančio, 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 (4 str. 6 p.). Taigi savivaldybių savarankiškumo ir veiklos principas nėra absoliutus ir jis neatleidžia
viešojo administravimo teises ir pareigas turinčio subjekto (savivaldybės tarybos) nuo
pareigos laikytis visų kitų viešosios teisės principų, tarp jų – teisėtumo principo.
Pažymėtina, jog Vietos savivaldos įstatymas kaip vieną iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijų numato ikimokyklinio
ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimą, vaikų ir jaunimo
užimtumo organizavimą (6 str. 8 d.). Tuo tarpu, kaip minėta, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas numato, kad vienas iš pagrindinių principų, kuriuo yra grindžiama vietos savivalda, yra savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų
sprendimų teisėtumo principas. 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 priimant teisės aktus ir įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalyje pavestą funkciją turi būti laikomasi teisės aktų reikalavimų, inter alia atsižvelgiama į prioritetinius vaikų interesus.
Šiuo atveju, atsižvelgus į nurodytus argumentus dėl Aprašo 26 punkto teisėtumo ir atitikties Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatoms, darytina išvada,
jog šio punkto nuostata taip pat prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 punktui. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, jog atsakovas, įgyvendindamas jam
pavestas funkcijas, neturi diskrecijos teisės nustatyti aukštesnės galios teisės aktų nuostatų neatitinkantį teisinį reguliavimą.
Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad priešingai aiškinti įtvirtinto teisinio reguliavimo negalima net ir atsižvelgus į atsakovo nurodytus argumentus, kad pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintą Mokinio
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką (toliau – ir Metodika) nagrinėjamoms institucijoms finansuoti kiekviena savivaldybė gauna lėšas pagal nustatytą
koeficientą ir joje einančių vaikų skaičių ir tokiu teisiniu reguliavimu Šiaulių miesto
savivaldybė turi finansuoti kitų savivaldybių funkcijų vykdymą (Vietos savivaldos
įstatymo 50 str. 3 d.). Šiuo aspektu pažymėtina, jog nors ir sprendimo „Dėl Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų
švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto aiškinamajame rašte buvo nurodyta, kad priėmus sprendimą bus efektyviau naudojamos Šiaulių
miesto savivaldybės biudžeto lėšos bei sudaromos palankesnės sąlygos Šiaulių miesto
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savivaldybės gyventojų vaikams tenkinti sporto, meno ir kitų sričių neformaliojo švietimo poreikius (I t., b. l. 87), tačiau šiuo atveju įtvirtinant Aprašo 26 punktą turėjo būti
atsižvelgiama į Švietimo įstatymo, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas,
prioritetinius vaikų interesus, į nustatytą teisinį reguliavimą. Šie nurodyti atsakovo argumentai nėra pakankami, kad būtų paneigtas ar kitaip išaiškintas šiuose teisės aktuose numatytas reguliavimas. Be to, pažymėtina, jog valstybė taip pat iš dalies užtikrina neformaliojo švietimo kokybę, skirdama tam atitinkamas lėšas (Švietimo įstatymo
37 str. 1 d., 67 str.).
Taigi šios atsakovo nurodytos aplinkybės savaime nesuteikia jam teisės priimti
teisinį reglamentavimą, nustatantį nelygias sąlygas vaikams pagal jų deklaruotą gyvenamąją vietą, nesant objektyvių, tokį diferencijavimą pateisinančių tikslų nustatyti teisinį reguliavimą, kad vaikai priimami, jei įstaigose yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis
su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose,
vykdančiose neformaliojo vaikų švietimo programas, apmokėjimo. Teisėjų kolegija taip
pat pažymi, jog ši išvada atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2003 m. gegužės 2 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A4-191/2004,
2013 m. rugsėjo 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A552-1489/2013 išreikštą
poziciją.
Kita vertus, teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad atsakovui manant, jog yra daromi
nuostoliai jo biudžetui, nes kita savivaldybė vengia vykdyti jai pavestas funkcijas ir nepagrįstai sutaupo jo sąskaita ir neišnaudoja jos teritorijoje gyvenančių vaikų švietimui
skirtinų lėšų, o jis turi teikti neformaliojo švietimo paslaugas ir kitų savivaldybių gyventojams, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka dėl to kreiptis į teismą, prašydamas, kad
jam būtų atlyginti patirti ir susidarę nuostoliai.
Dėl Sprendimo 5 punkto atitikties aukštesnės galios teisės aktams
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-7, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, nustatė atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų
švietimą dydžius, šių dydžių mažinimo galimybes.
Kita vertus, šioje administracinėje byloje tiriamo 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo
Nr. T-329 „Dėl teikiamų ugdymo paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“ 5 punktu atsakovas taip pat nustatė Šiaulių miesto savivaldybės
įstaigose teikiamų neformaliojo ugdymo paslaugų vieno mėnesio kainą kitų savivaldybių gyventojams. Šio inicijuoto pakeitimo aiškinamajame rašte nurodyta, kad tokiu
pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas kitų savivaldybių vaikams gauti įvairias ugdymo
paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, o savivaldybėms – atsiskaityti
už suteiktas paslaugas, siekti efektyviau naudoti Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto
lėšas, skirtas jos gyventojams (I t., b. l. 93–94).
Pareiškėjas administracinėje byloje kėlė Sprendimo 5 punkto teisėtumą klausimą,
iš esmės pabrėždamas, kad tokiu teisiniu reguliavimu nepagrįstai buvo diferencijuotas minėtų užmokesčių dydis gyvenančių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir gy99
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venančių ne šioje teritorijoje vaikų tėvams, t. y. užmokestis už neformaliojo švietimo
programas vaikams, gyvenantiems ne Šiaulių miesto savivaldybėje, buvo nepagrįstai
didesnis.
Pirmosios instancijos teismas tokį teisinį reguliavimą pripažino prieštaraujančiu
aukštesnės galios teisės aktams – Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui,
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 3 punktams, iš esmės pažymėjęs, kad ginčijamos nuostatos skirtingai vertina (faktiškai nustato skirtingas galimybes
gauti Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamas neformaliojo ugdymo paslaugas)
tam tikras asmenų grupes, kurioms šios normos taikomos: pageidaujančius lankyti
Šiaulių miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas teikiančias įstaigas vaikus, gyvenančius Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir gyvenančius
ne toje teritorijoje, skirtingas šių grupių traktavimas ginčijamomis normomis laikytinas diskriminacija ir dėl to pažeidžiamas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
4 straipsnio 3 punkte įtvirtintas vaikų lygybės principas.
Teisėjų kolegija tokiam pirmosios instancijos teismo vertinimui iš esmės pritaria.
Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 punkte įtvirtintas teisėtumo principas inter alia siejasi su Švietimo įstatymo
70 straipsniu, reglamentuojančiu apmokėjimą už švietimą.
Švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalis numato, kad atlyginimo dydį už mokyklos
(išskyrus aukštąsias mokyklas) teikiamą neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ugdymą) ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustato mokyklos savininko teises
ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės
mokyklos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų). Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ugdymą) mažinamas atsižvelgus į mokinių
gabumus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) socialinę padėtį.
Iš nurodytos Švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalies matyti, kad Švietimo įstatymas leidžia numatytą atlyginimą už neformalųjį švietimą mažinti ir numato du tokius
mažinimo kriterijus: t. y. pirma, mokinių gabumus ir, antra, tėvų (globėjų, rūpintojų)
socialinę padėtį. Švietimo įstatymas expressis verbis neleidžia numatyto atlyginimo už
neformalųjį švietimą didinti atsižvelgus į tai, kad vaikai yra kitų savivaldybių gyventojai. Tokių kriterijų, kaip vaiko gyvenamoji vieta ar bendradarbiavimo sutarties sudarymas su vaiko gyvenamosios vietos savivaldybe, nurodyto įstatymo nuostata nenumato.
Teisėjų kolegijos vertinimu, kitaip aiškinti nurodytos normos, atsižvelgus į nagrinėjamos bylos kontekstą, teisinį reguliavimą, susijusį su vaikų apsauga ir jų teisėmis, šiuo
konkrečiu atveju nėra pagrindo.
Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog Sprendimo 5 punktu kitų savivaldybių gyventojai, kuriems Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamos neformaliojo ugdymo paslaugos, yra diskriminuojami Šiaulių mieste gyvenančių vaikų atžvilgiu, t. y.
jiems nepagrįstai taikomos vieno mėnesio didesnės paslaugų kainos už neformaliojo švietimo programas. Tokiu reguliavimu faktiškai buvo diferencijuotas minėtų
užmokesčių dydis gyvenančių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir gyvenančių
ne šioje teritorijoje vaikų tėvams. Mokesčio už neformaliojo švietimo programas dydžio diferenciacija sudaro skirtingas galimybes lankyti minėtas įstaigas vaikams priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, pažeidžia vaikų interesus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad vaiko gyvenamoji vieta, atsižvelgus
į bylos aplinkybes, gali būti nesietina su jokiomis objektyviomis tokią diferenciaci100
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ją pateisinančiomis aplinkybėmis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2003 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. A4-191/2003, 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1489/2013). Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog atsakovas
nepateikė pakankamų įrodymų, kad tokio teisinio reguliavimo tikslas pateisintų skirtingą asmenų kategorijų vertinimą, priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, taip pat
nepateikė objektyvių kriterijų, pateisinančių didesnio mokesčio nustatymą ne Šiaulių
miesto teritorijoje gyvenantiems vaikams. Kaip minėta, atsakovo argumentai, susiję su
Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimu tik jos teritorijoje gyvenantiems vaikams, nėra šiuo konkrečiu atveju pakankami. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo taikyti diferenciacijos principą minėtoms vaikų grupėms. Dėl šios priežasties skirtingas šių
grupių traktavimas ginčijamomis normomis laikytinas diskriminacija, taip yra pažeidžiami ne Šaulių mieste gyvenančių vaikų interesai, ir, atitinkamai, nesuderinamas su
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 3 punktais.
Šiuo atveju atsižvelgus į nurodytus argumentus dėl Sprendimo 5 punkto teisėtumo ir atitikties Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatoms, į Švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalį, darytina išvada, jog šio punkto nuostata taip pat prieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam teisėtumo principui.
Atitinkamai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai
konstatavo, jog Sprendimo 5 punktas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 punktui, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 3 punktams.
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šioje teismo nutartyje nurodytą teisinį reguliavimą,
susijusį su neformaliuoju švietimu, į prioritetinius vaikų interesus, į Vaiko teisių pagrindų įstatymo 36 straipsnį, numatantį vaiko talentų ir gabumų ugdymą, taip pat pastebi, jog
nagrinėjamu atveju byloje analizuojamas žemesnės galios teisės aktų reguliavimas pažeidžia ne tik konstitucinį asmenų lygiateisiškumo principą, bet ir sudaro pavojų nepagrįstai
apriboti vaikų teisę į švietimo prieinamumą, kas yra konstitucinė vertybė (žr. Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 11 d. nutarimą). Pažymėtina, jog teisiškai reguliuojant visuomeninius santykius privalu paisyti prigimtinio teisingumo reikalavimų, apimančių inter
alia būtinumą užtikrinti lygybę įstatymui, teismui ir valstybės institucijoms ar pareigūnams, ir kt. (žr. Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimą). Tačiau nagrinėjamu atveju tokių reikalavimų nebuvo paisoma, nebuvo atsižvelgta į aukštesniuose teisės
aktuose numatytą teisinį reguliavimą.
Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju yra nagrinėjama administracinė byla dėl Aprašo 26 punkto, Sprendimo 5 punkto atitikties aukštesnės galios teisės
aktams, todėl atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių rajono savivaldybės procesiniuose dokumentuose pateikti argumentai, susiję su tuo, kad Šiaulių rajono savivaldybė netinkamai vykdo jai priskirtas funkcijas neformaliojo švietimo srityje, neanalizuotini
ir dėl jų nepasisakytina. Šie proceso šalių pateikiami argumentai nėra susiję su nagrinėjamos administracinės bylos ribomis.
Pabrėžtina, jog pirmosios instancijos teismas sprendime taip pat pažymėjo, kad byloje nėra pagrindo ir teisinės prasmės tirti, ar Aprašo 26 punktas, Sprendimo 5 punktas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ (toliau – ir Nutarimas
Nr. 1526) 1 punktą ir, atitinkamai, ginčijamų nuostatų atitikimo nurodytam Vyriausybės
nutarimo punktui netyrė. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas teismo sprendimo
motyvuojamoje dalyje Aprašo 26 punktą, Sprendimo 5 punktą pripažino taip pat priešta101
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raujančiais Nutarimo Nr. 1526 1 punktui. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai motyvuojamoje dalyje konstatavo šių
nuostatų prieštaravimą Nutarimo Nr. 1526 1 punktui, todėl šie teismo motyvai šalintini iš
pirmosios instancijos teismo sprendimo.
Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino pareiškėjo ginčijamų nuostatų atitikimą
aukštesnės galios teisės aktams, todėl teismo sprendimas yra pagrįstas, teisėtas ir pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinį skundą nėra.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės apeliacinį skundą atmesti.
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 24 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.11. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu
Nr. 1-495 „Dėl licencijuojamos kelių transporto vežėjų veiklos reglamentavimo
Vilniaus mieste“ patvirtinto Reikalavimų keleivių vežimui lengvaisiais
automobiliais taksi ir autobusais Vilniaus mieste aprašo 18.2 punkto teisėtumo
Administracinė byla Nr. A502-2418/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01384-2012-4
Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. lapkričio 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Artūro Drigoto (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos
Volskienės,
teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio
akto dalies teisėtumo ištyrimo.
Pastaba: visas šio procesinio sprendimo tekstas yra paskelbtas leidinyje ,,Valstybės ži102
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nios“, Nr. 121–6142 (žr. https://www.e-tar.lt/portal/), todėl šiame biuletenyje skelbiama tik
įžanginė ir rezoliucinė šio procesinio sprendimo dalys.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnio 1 dalimi, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 140 straipsnio 1 dalies
2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą tenkinti iš
dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimą
panaikinti.
Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą tenkinti.
Pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-495 patvirtinto Reikalavimų keleivių vežimui lengvaisiais automobiliais
taksi ir autobusais Vilniaus mieste aprašo 18.2 punkto nuostata, kad vežėjas raštu informuoja Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyrių apie numatomus
keisti taksi paslaugų tarifus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki naujų tarifų taikymo dienos, prieštarauja Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 3 daliai
(2009 m. gruodžio 17 d. įstatymo Nr. XI-573 redakcija).
Sprendimą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“ bei dienraščio „Lietuvos rytas“
priede „Sostinė“.
Sprendimas neskundžiamas.

1.12. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 1-354 patvirtintų Statinių tinkamos priežiūros taisyklių 7.1, 7.3, 7.4 ir 7.5
punktų teisėtumo
Administracinė byla Nr. A261-1683/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02937-2012-9
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. gruodžio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dalios
Višinskienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2013 m. kovo 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl
norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
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Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas, Vyriausybės atstovas) kreipėsi į teismą su pareiškimu (b. l. 1–6), prašydamas:
1) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba) 2011
m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 1-354 patvirtintų Statinių tinkamos priežiūros taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 punktai atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 3 straipsnio
1 dalies 1 punkto bei 6 straipsnio 2 dalies nuostatas;
2) ištyrus, kad Taisyklių 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 punktai neatitinka Viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei 6 straipsnio 2 dalies nuostatų, jas panaikinti.
Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių ginčijamuose 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 punktuose be teisinio pagrindo išplečiamos statinių naudotojų ir bendrojo naudojimo objektų valdytojų pareigos statinių naudojimo ir priežiūros srityse.
Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių
techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo
tvarkos aprašas“ (toliau – ir Techninės priežiūros aprašas) 3 punktas nustato, kad gyvenamųjų namų naudojimas ir priežiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR
1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (toliau – ir Privalomieji reikalavimai), kuriame detalizuojama Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) 41 straipsnio 5 dalyje nustatyta statinio
techninės priežiūros užtikrinimo ir vykdymo tvarka, tačiau jame nustatytas reglamentavimas nenustato Taisyklių 7.1, 7.3–7.5 punktuose nustatytų reikalavimų nei statinių naudotojams, nei bendrojo naudojimo objektų valdytojams.
Nurodė, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus, kaip bendrojo naudojimo objektų valdytojo, pareigas reglamentuoja
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir Civilinis kodeksas, CK), Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (nauja redakcija 2004 m.
sausio 10 d., Žin., 2004, Nr. 5-94) patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai (toliau – ir Pavyzdiniai nuostatai)
bei jų pagrindu priimti savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti Butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai. Pažymėjo, kad nei
Civilinis kodeksas, nei Pavyzdiniai nuostatai neįtvirtina Taisyklių 7.1, 7.3–7.5 punktuose
nustatytų statinių naudotojų ir valdytojų pareigų. Pareiškėjas, remdamasis Civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniais, teigė, kad sprendimus dėl namo atnaujinimo priemonių,
nesusijusių su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, gali priimti
tik butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatytą sprendimų priėmimo tvarką. Kadangi Taisyklių 7.1, 7.3–7.5 punktuose
nustatyti reikalavimai statinių naudotojams ir bendrojo naudojimo objektų valdytojams
nėra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais ir kai dėl Tai104
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syklių 7.5 punkto reikalavimų nėra Civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta
tvarka priimto administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo, gali būti pažeidžiamos statinių naudotojo teisės, neteisėtai reikalaujant iš jų išlaidų
kompensavimo.
Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 161 straipsnyje nustatyta atsakomybė už savivaldybės tarybos
patvirtintų statinių tinkamos priežiūros taisyklių nesilaikymą turėtų būti taikoma tik
už statinių techninės priežiūros reikalavimų nesilaikymą. Taryba Taisyklių 7.1, 7.3–7.5
punktuose, nustatydama pareigas statinių naudotojams ir bendrojo naudojimo objektų valdytojams, viršijo jai suteiktus įgaliojimus, nustatydama tokį teisinį reguliavimą,
kuris nebuvo būtinas įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti ir neteisėtai Taisyklėse nustatė papildomus privalomus reikalavimus statinių naudotojams ir bendrojo
naudojimo objektų valdytojams, už kurių nesilaikymą asmenys be teisėto įstatymuose nustatyto pagrindo gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn už statinių
tinkamos priežiūros taisyklių pažeidimą. Pabrėžė, 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.
Pirmosios instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovė paaiškino, kad Taisyklių
7.5 punkto reikalavimo dalis, įpareigojanti tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti ir prižiūrėti statinių fasadus galėtų būti įtvirtinta Švaros ir tvarkymo taisyklėse, tačiau ne šiose
taisyklėse. Reikalavimas statinio naudotojus ir bendrojo naudojimo objektų valdytojus
nuvalyti ar uždažyti grafičius, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą yra neteisėtas, nes tai turi sutvarkyti grafičių piešėjai, o ne perkeliama našta sutvarkyti pastatą
statinio naudotojams ir bendrojo naudojimo objektų valdytojams.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą
(b. l. 24–28) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad ginčijami Taisyklių punktai pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 6 straipsnio 2 dalies
nuostatas. Paaiškino, kad Taisyklės buvo priimtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 6 straipsnio 21 dalies, 16 straipsnio 2 dalies 36 punkto, ATPK 5, 158 ir
161 straipsnių nuostatomis.
Nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad savivaldybės kompetencija, atliekant statinių
naudojimo priežiūrą, apsiriboja tik statybos technine priežiūra. Atsakomybė už statinių
techninės priežiūros pažeidimą kyla pagal ATPK 1893 straipsnį ir taikoma remiantis
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-1928 patvirtintomis Statinių naudojimo priežiūros taisyklėmis. Pažymėjo,
kad įgyvendinant savivaldybei teisės aktų priskirtą kompetenciją statinių naudojimo
priežiūros srityje plačiąja prasme, patvirtinus taisykles, numatančias atsakomybę pagal
ATPK 1893 straipsnį, ir nepatvirtinus taisyklių, kurių pažeidimas numatytų atsakomybę pagal ATPK 158 ir 161 straipsnius, tiek ATPK 5 straipsnis, tiek 158 ir 161 straipsniai
liktų neįgyvendinti.
Paaiškino, kad Taisyklių 7.1 ir 7.3–7.4 punktai priimti, įvertinus Tarybos
2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių
15.4 ir 7.3 punktus ir Tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 1-2068 patvirtintų
Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 12 ir 13 punktus, siekiant apsaugoti asmenis ir jų
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turtą nuo galimos žalos. Taisyklių 7.5 punktas yra prevencinė priemonė tiek grafičius
be leidimo ir nenustatytoje vietoje piešiantiems asmenims, tiek statinių savininkams ir
/ ar naudotojams. Ši nuostata priimta įvertinus Tvarkymo ir švaros taisyklių 15.4 punkto nuostatas. Pažymėjo, kad Taisyklės, priimtos vadovaujantis atitinkamais teisės aktais,
yra privalomos ir patenka į Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 dalies reguliavimo sritį,
todėl teigia priešingai nei pareiškėjas, kad Taisyklių 7.1, 7.3–7.5 punktuose nustatyti
reikalavimai statinių naudotojams ir bendrojo naudojimo objektų valdytojams yra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.
Atsakovo atstovė pirmosios instancijos teismo posėdyje paaiškino, kad, priimant
Taisykles, nebuvo nurodyti visi teisės aktai, kuriuos įgyvendinant jos priimtos. Paaiškino,
kad šios Taisyklės yra prevencinės, kurios ateityje dar bus tobulinamos.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 4 d. sprendimu
(b. l. 45–55) pareiškėjo pareiškimą patenkino. Pripažino Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 1-354 patvirtintų Statinių tinkamos
priežiūros taisyklių 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 punktus prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 6 straipsnio 2 daliai
ir juos panaikino. Įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybę, įsiteisėjus teismo sprendimui,
paskelbti jį vietos spaudoje.
Teismas nustatė, kad Taryba ginčijamų Taisyklių 7.1 punkte nustatė, jog statinio
naudotojas, bendrojo naudojimo objektų valdytojas, privalo „nuimti ir nuvalyti skelbimus nuo naudojamų ar administruojamų statinių ar jų dalių (sienų, durų, langų ir
kt.)“; 7.3 punkte – „neleisti įrengti išorinės reklamos, jei nepateikiamas Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos išduotas ir galiojantis leidimas įrengti išorinę reklamą“;
7.4 punkte – „nedelsiant informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, jei asmenys įrengia išorinę reklamą, nepateikę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
išduoto ir galiojančio leidimo įrengti išorinę reklamą“; 7.5 punkte – „tvarkyti, valyti,
remontuoti, dažyti ir prižiūrėti statinių fasadus, nuvalyti ar uždažyti grafičius, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą“.
Taisyklių preambulėje nurodyta, kad jos priimtos vadovaujantis Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu (2010 m. balandžio 20 d. redakcija, Žin., 2010,
Nr. 51-2480), kuriame prie išimtinės savivaldybės tarybos kompetencijos priskirtinas ir
taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitų taisyklių tvirtinimas. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – Konstitucijos ir įstatymų nustatyta
kompetencija, kurios negali perimti, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti ją
kitoms savivaldybės institucijoms (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 9 p.). Kad savivaldybė
šią išimtinę kompetenciją galėtų įgyvendinti, jai turi būti įstatymu suteikta kompetencija.
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda (1–12 punktai). Vietos savivaldos institucijų veikloje turi būti paisoma visų Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų pagrindinių vietos savivaldos principų,
taip pat teisėtumo principo, nustatančio, 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. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 5
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straipsnio 1 dalies 1 punktą savivaldybės savarankiškąsias funkcijas 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 savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Įgyvendinant šias funkcijas, savivaldybių veiklą saisto įstatymų
nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai nustatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose
teisės aktuose. Prie savarankiškųjų savivaldybės funkcijų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punktas priskiria ir statinių naudojimo priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka.
Taigi savivaldybė įgyvendina savarankiškąsias savivaldybių funkcijas pagal Konstitucijos ir / ar įstatymų jai suteiktą kompetenciją, laikydamasi visų Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintų pagrindinių vietos savivaldos principų, tačiau nė viena iš funkcijų nereiškia absoliutaus savivaldybių savarankiškumo atitinkamoje srityje, o
priimami sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 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, kartu šio punkto nuostata nustato, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais, o 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad viešojo administravimo institucijos turi
teisę priimti norminius administracinius aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės
aktams įgyvendinti.
Pagrindinis ir aukščiausią teisinę galią turintis teisės aktas, formuluojant statinių
priežiūros reikalavimus statinių naudotojams ir bendrojo naudojimo objektų valdytojams, yra Statybos įstatymas, kurio 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jis, be kita ko, reguliuoja ir 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.
Statinių naudotojų pareigos, prižiūrint statinį, įtvirtintos Statybos įstatymo
40 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad „statinių naudotojai privalo:
1) naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką;
3) laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros
reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus pagal šio įstatymo 4 straipsnį;
4) šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę
priežiūrą;
5) suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų
naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;
6) leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų
pareigūnams, atliekantiems savo funkcijas, įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą
statinį, butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams
su statinio, buto ir kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius
dokumentus“.
Esminiai statinio reikalavimai įtvirtinti Statybos įstatymo 4 straipsnyje. Minėto
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straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas
iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo
trukmę užtikrintų šiuos esminius statinio reikalavimus: 1) mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų
šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos
kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be
didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova,
žmonių padarytos klaidos); 2) gaisrinės saugos, t. y. kad kilus gaisrui statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias
apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas statinyje,
gaisro išplitimas į gretimus statinius; statinyje esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo
ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; gelbėtojai (ugniagesiai) galėtų saugiai dirbti; 3) higienos, sveikatos ir
aplinkos apsaugos, t. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos
sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens
ar dirvožemio taršos, nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo,
statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės; 4) saugaus naudojimo, t. y. kad statinį
naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos; 5) apsaugos
nuo triukšmo, t. y. kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekeltų
grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis; 6) energijos
taupymo ir šilumos išsaugojimo, t. y. kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą (t. y.
apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties reikalavimus)“. Statybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „šio straipsnio 1 dalyje išvardytus esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal
statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustato pagal Vyriausybės
nustatytą kompetenciją Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai“, o 3 dalyje nustatyta, kad „statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį, naujų nekilnojamojo turto
kadastro objektų formavimo (kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus suformuojant
patalpas statinyje, statinius ir (ar) patalpas padalijant, atidalijant, sujungiant, perdalijant)
tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija“.
Pagal Statybos įstatymo 41 straipsnio 5 dalį statinio techninę priežiūrą sudaro:
nuolatinis statinio būklės stebėjimas (nustatant vizualiai pastebimus statinio būklės
pokyčius statinio naudojimo metu), statinio periodinės ir specializuotos apžiūros
(nustatant statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką arba kitais atvejais,
jeigu tokios apžiūros nustatytos šio įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nurodytose
taisyklėse), pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas, remonto (paprastojo arba
kapitalinio) organizavimas (1–4 punktai).
Statybos įstatymo 2 straipsnio 74 dalyje nustatyta, kad „statinio priežiūra – šio ir
kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma, vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo
priežiūrą“.
Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad „susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos sta108
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tinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos (išskyrus susisiekimo komunikacijas, kurios
nepriklauso jos valdymo sričiai) pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą“, 3 punkte nurodyta, kad „savivaldybių administracijos atlieka gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurie nenurodyti Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies
2 punkte, naudojimo priežiūrą“. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad statinių
naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių
techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus.
Statybos įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad viešojo administravimo
subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą, turi teisę: „Administracinių teisės
pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui“ (4 dalis); „savo funkcijoms atlikti netrukdomai patekti į naudojamą statinį, išskyrus butus
ir kitas gyvenamąsias patalpas, apžiūrėti jį, gauti su statinio naudojimu ir jo technine
priežiūra susijusius dokumentus“ (5 dalis).
Statinių naudojimo priežiūros atlikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija (Statybos įstatymo 42 str. 6 d.). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakyme Nr. D1-825, kuriuo patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ nurodyta,
kad jis priimtas, vadovaujantis Statybos įstatymo 42 straipsnio 5 ir 6 dalimis, kuriose nustatyta, kad statinių naudojimo priežiūrą atliekantys subjektai informaciją apie
statinių naudojimo priežiūros vykdymą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos
(5 dalis), o statinių naudojimo priežiūros atlikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija (6 dalis). Šio Reglamento 1 punkte nustatyta, kad jis „nustato viešojo administravimo subjektų, išvardytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788;
2001, Nr. 101-3597) 42 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, atliekamos statinių naudojimo priežiūros (toliau – ir priežiūra) tvarką, atliekant priežiūrą rengiamų statinių
naudojimo priežiūros dokumentų formas ir informacijos apie atliktą Priežiūrą teikimo
tvarką, taip pat patalpų ir pastatų paskirties keitimo ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo reikalavimus“. Minėto reglamento 7.2 punkte nustatyta, kad
savivaldybių administracijos atlieka gyvenamųjų namų ir kitų statinių statinio naudojimo priežiūrą, išskyrus išvardytus šio Reglamento 7.1 punkte, kurių priežiūrą atlieka
Susisiekimo ministerija ar jos įgaliotos institucijos. STR 1.12.08:2010 V dalyje nustatyta statinių naudojimo priežiūros organizavimo ir atlikimo tvarka. Minėto reglamento
9 punkte nustatyta, kad savivaldybių administracijos turi atlikti šių konkrečių statinių
(jo dalių) priežiūrą vietoje: ypatingų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ ir daugiabučių gyvenamųjų
namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus
(9.1 punktas); kitų, 9.1 punkte nenurodytų statinių, – priklausomai nuo turimų duomenų ar (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį (9.2 punktas). Šio reglamento 10 punkte nustatyta, kad savivaldybių administracijos konkretaus statinio (jo dalies) priežiūrą vietoje
gali atlikti dažniau, nei nurodyta šio reglamento 9 punkte, kai: tokį sprendimą priėmė
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pats šio Reglamento 7.2 punktuose nurodytas subjektas (savivaldybių administracijos).
Šiame punkte nurodytas sprendimas įforminamas raštu savivaldybių administracijos
įsakymu, potvarkiu, pavedimu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, numatytu jo veiklos
nuostatuose ar įsteigimo dokumentuose (10.1 punktas).
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347
patvirtinto Techninės priežiūros aprašo 1 punkte nustatyta, kad jis nustato gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių, išskyrus energetikos objektus, taip pat statinius, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija, techninės priežiūros
reikalavimus, kvalifikacinius reikalavimus statinių techniniams prižiūrėtojams, šių statinių techninės priežiūros dokumentų formas bei jų pildymo ir saugojimo tvarką, o
2 punkte nustatyta, kad jis privalomas visiems statinių naudotojams bei techniniams
prižiūrėtojams, kurių naudojami ar prižiūrimi statiniai patenka į 1 punkte nurodytas
statinių grupes, kurioms techninės priežiūros reikalavimus nustato šis reglamentas.
Techninės priežiūros aprašo 3 punktas apibrėžia tai, kad „gyvenamųjų namų naudojimas ir priežiūra vykdoma statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nustatyta
tvarka“.
Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintų Privalomų
reikalavimų 1 punktas nustato gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką, o 2 punktas nustato, kad jis privalomas gyvenamųjų namų naudotojams, techniniams prižiūrėtojams, savivaldybių
administracijoms, vykdančioms statinių naudojimo priežiūrą. Privalomų reikalavimų IV skirsnyje nustatyta privalomų reikalavimų visuma, kuri detalizuota 5 punkte:
„5.1 punkte nustatyti reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: 5.1.1 mechaninio atsparumo ir pastovumo;
5.1.2 gaisrinės saugos; 5.1.3 higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; 5.1.4 saugaus naudojimo; 5.1.5 apsaugos nuo triukšmo; 5.1.6 energijos taupymo ir šilumos saugojimo“ ir
5.2 punkte „reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti
taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro
duomenyse (5.2.1 punktas); būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (5.2.2 punktas)“. Kaip matyti iš 5 punkto nuostatų, jame privalomų reikalavimų
visuma iš esmės suskirstyta į du atskirus pogrupius, t. y. reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus, ir reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų
naudojimas atitiktų Nekilnojamojo turto registro duomenyse nurodytą paskirtį ir būtų
nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Privalomųjų reikalavimų
priede pateikiamas Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas, kuriame ginčijamuose Taisyklių punktuose nustatyti reikalavimai, t. y. skelbimų
nuėmimas ir nuvalymas nuo naudojamų ar administruojamų statinių ar jų dalių, draudimas įrengti išorinę reklamą. Nuvalymas ar uždažymas grafičių, estetiškai tvarkingos
fasadų išvaizdos užtikrinimas prie tokių darbų neįvardyti.
Statybos įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad statinių techninės priežiūros taisykles ir kvalifikacinius reikalavimus statinio techniniam prižiūrėtojui nustato
Vyriausybės įgaliotos institucijos, atsižvelgdamos į statinių paskirtį ir jų konstrukcijos
sudėtingumą, o pagal to paties straipsnio 5 dalies nuostatas „statinio techninę priežiūrą sudaro: 1) nuolatinis statinio būklės stebėjimas, kurio tikslas – nustatyti vizualiai
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pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu; 2) statinio periodinės
ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas – nustatyti statinio techninės būklės pokyčius
per tam tikrą laiką arba kitais atvejais, jeigu tokios apžiūros numatytos šio įstatymo
41 straipsnio 4 dalyje nurodytose taisyklėse; 3) pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; 4) remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas“.
Įvertinęs aptartą teisinį reglamentavimą, t. y. Statybos įstatymo ir aplinkos ministro įsakymų nuostatas, teismas nustatė, kad jose nėra įtvirtintų tokių reikalavimų statinių naudotojams bei bendrojo naudojimo objektų valdytojams, kokie nustatyti ginčijamuose Taisyklių 7.1, 7.3–7.5 punktuose.
Atsakovas nurodė, kad Taisyklės, be kita ko, buvo priimtos vadovaujantis Vietos
savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 6 straipsnio 21 dalies, 16 straipsnio 2 dalies 36 punkto bei ATPK 5, 158 ir 161 straipsnių nuostatomis. Tarybos
2011 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. 1-354, kuriuo patvirtintos Taisyklės, preambulėje nurodytas toks teisinis pagrindas: Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktas ir ATPK 5 straipsnio 2 dalis bei 161 straipsnis. Taigi Vietos savivaldos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6 straipsnio 21 dalis ir ATPK 158 straipsniai
nebuvo nurodyti. Tačiau, kaip nustatyta anksčiau ir dėl to byloje ginčo nėra, kad prie
savivaldybių savarankiškų funkcijų yra priskirta ir statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka, todėl teisiškai nėra reikšminga, kad minėti teisės aktai nebuvo
nurodyti, kaip teisinis pagrindas, priimant Taisykles.
ATPK 5 straipsnyje apibrėžti savivaldybių tarybų įgaliojimai priimti sprendimus
ir savivaldybių administracijų direktorių įgaliojimai leisti įsakymus, už kurių pažeidimą numatoma administracinė atsakomybė, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „savivaldybių tarybos tvirtina taisykles (nuostatus), už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė pagal šio kodekso 424 straipsnio trečiąją dalį, 1245, 1246, 158,
161, 1611, 162, 166, 167, 185 straipsnius, 1851 straipsnio pirmąją dalį ir 2141 straipsnio
trečiąją dalį“.
ATPK 161 straipsnyje reglamentuojamas miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas, kurio 1 dalyje nustatyta, kad „savivaldybių tarybų
patvirtintų miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas, taip pat miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių nesilaikymas – užtraukia įspėjimą arba baudą iki dviejų tūkstančių litų“.
Iš ATPK 5 straipsnio nuostatų matyti, kad Tarybai suteikta kompetencija priimti sprendimus, už kuriuos nustatyta atsakomybė ir ATPK 158 straipsnyje. Nors tai
ir nebuvo nurodyta kaip teisinis pagrindas, priimant skundžiamas Taisykles, tačiau
atsakovas turi teisę priimti norminius teisės aktus dėl atsakomybės už gyvenamųjų ir
bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pažeidimą, tačiau tokių taisyklių priėmimas savaime nesudaro pagrindo priimti tokių teisės aktų, kurie prieštarautų aukštesnės teisės galios norminiams teisės aktams.
Atsakovo argumentas, kad statinių techninę priežiūrą, kurios pažeidimas numato administracinę atsakomybę pagal ATPK 1893 straipsnį, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos specialistai atlieka vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-1928 patvirtintomis
Statinių naudojimo priežiūros taisyklėmis, vertintas kaip neturintis teisinės reikšmės,
vertinant Taisyklių ginčijamų punktų teisėtumą, nes pačios savivaldybės tarybos priimtos taisyklės negali sukurti ar pakeisti aukštesnės galios teisės aktuose įtvirtintų įga111
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linimų, įgyvendinant statinių priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, t. y. Statybos
įstatymą ir aplinkos ministro įsakymus.
Teismas nesutiko su atsakovo argumentais, kad tinkamai būtų įgyvendinta statinių naudojimo priežiūra plačiąja prasme, patvirtinus taisykles, pagal ATPK 1893
straipsnį numatančias atsakomybę, jei nebūtų patvirtintos Taisyklės, liktų neįgyvendinti ATPK 158 ir 161 straipsniai, nes teisėkūros procese jokiam subjektui neleistina
pažeisti konstitucinio įstatymo viršenybės principo ir veikti ultra vires. Savivaldybės
taryba, kad tinkamai įgyvendintų jai suteiktas savarankiškas funkcijas statinių naudojimo priežiūros srityje, turi užtikrinti, kad jos priimami sprendimai atitiks įstatymų,
reglamentuojančių šiuos santykius, reikalavimus ir Viešojo administravimo įstatymo
reikalavimus.
Tarybos Tvarkymo ir švaros taisyklių 7.6 punkte nustatyta, kad asmenys tvarkomose teritorijose privalo „nuimti ir nuvalyti skelbimus nuo medžių, stulpų, tvorų, suoliukų, šiukšlių dėžių, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių“, o 15.4 punkte „draudžiama tvirtinti
skelbimus ant medžių, krūmų, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, stulpų, pastatų ir statinių bei
kitose šiam tikslui nenumatytose vietose“. Tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatyti bendrieji ir specialieji kelių, gatvių, žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo ir švaros, taip
pat renginių organizavimo ir tvarkos juose reikalavimai. Tačiau, kaip minėta anksčiau,
pačios savivaldybės tarybos sprendimai negali paneigti įstatymo viršenybės principo
ir sukurti tokių nuostatų, kurios jį pažeistų. Atmesti atsakovo argumentai, kad Taryba,
priimdama Taisyklių 7.1 punktą, stengėsi apsaugoti asmenis bei jų turtą nuo galimos
žalos, nes tai neatitinka įstatymo viršenybės principo reikalavimų.
Teismas taip pat nesutiko su atsakovo vertinimu, kad Taisyklių 7.3 ir 7.4 punktai buvo priimti, stengiantis apsaugoti asmenų teisėtus interesus ir jų turtą nuo žalos
padarymo, įgyvendinant ATPK 2141 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą administracinę atsakomybę už savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymą. Pagal Tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 1-2068 patvirtintų Išorinės
reklamos įrengimo taisyklių (bylai aktuali originali redakcija) 2 punktą jos nustato pagrindinius išorinės reklamos įrengimo, eksploatavimo ir išardymo reikalavimus. Šios
taisyklės galioja visoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, reglamentuoja išorinės reklamos įrengimo, leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo ir galiojimo tvarką, išorinės reklamos kontrolę, kurių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
Pagal Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 4 punktą leidimas įrengti išorinę reklamą –
savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens išduotas leidimas, suteikiantis teisę leidime nurodytomis sąlygomis įrengti, eksploatuoti ir / ar skleisti išorinę
reklamą. Šių taisyklių 12 punkte nustatyta, kad savivaldybės teritorijoje galima įrengti,
eksploatuoti ir (ar) skleisti išorinę reklamą tik turint galiojantį leidimą įrengti išorinę reklamą ir nustatyta tvarka patikrintą ir patvirtintą reklamos projektą, o taisyklių
nustatytais atvejais – ir išorinės reklamos vaizdo pakeitimo projektą, o 13.1 punkte
nustatyta, kad draudžiama skleisti išorinę reklamą neturint leidimo įrengti išorinę reklamą, patikrinto ir patvirtinto reklamos projekto ar kito taisyklių 12 punkte nurodyto
dokumento arba pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui.
Taigi Taisyklių 7.3 ir 7.4 punkte nustatytas įpareigojimas statinio naudotojui ar
bendrojo naudojimo objektų valdytojui, kai identiškos nuostatos, reglamentuojančios
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reikalavimus išorinei reklamai jau yra įtvirtintos, kurių privalo laikytis visi fiziniai ir
juridiniai asmenys, rodo, kad toks įpareigojimas yra perteklinis ir neturintis teisinio
pagrindo statinio naudotojui ar bendrojo naudojimo objektų valdytojui vykdyti Taisyklių 7.3 ir 7.4 punktuose nustatytus privalomus įpareigojimus. Pagal Išorinės reklamos
įrengimo taisyklių 3.1 punktą šios taisyklės nereglamentuoja išorinei reklamai skleisti
skirtų statinių įrengimo, kai jų įrengimą nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti norminiai teisės aktai, reglamentuojantys statybą. Statybos įstatyme ir anksčiau aptartuose aplinkos ministro įsakymuose, reglamentuojančiuose statinių tinkamos
priežiūros reikalavimus, nėra nuostatų, įgalinančių nustatyti Taisyklių 7.3 ir 7.4 punkte
įpareigojimus statinio naudotojui ar bendrojo naudojimo objektų valdytojui. Atsakovas
ir teismo posėdyje nepaaiškino, kokį teisės aktą įgyvendindamas jis priėmė Taisyklių
7.3 ir 7.4 punktus. Pačios Tarybos priimtos Išorinės reklamos įrengimo taisyklės negali
išplėsti ar pakeisti Tarybai suteiktos kompetencijos, reglamentuojant statinių naudojimo priežiūros sritį. Negali būti laikomas teisėtas aktas (ar jo dalis), kuris grindžiamas
tik prevenciniu siekiu apsaugoti asmenų teisėtus interesus ir jų turtą nuo žalos padarymo. Savivaldybės tarybai suteikti tik tokie įgaliojimai, priimant norminius teisės aktus,
kurie reikalingi įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti.
Atsakovo teiginiai, kad ginčijamų Taisyklių 7.5 punktas įtvirtintas kaip prevencinė
priemonė tiek grafičius be leidimo ir nenustatytoje vietoje piešiantiems asmenims, tiek
statinių savininkams ir / ar naudotojams, teisiškai nereikšmingi, nes toks siekis, kaip
minėta anksčiau, negali suteikti Tarybai tokių įgalinimų, kurie nenustatyti įstatyme ar
jį įgyvendinančiame teisės akte, o Privalomų reikalavimų priede nurodytame Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąraše nenurodytas reikalavimas
nuvalyti ar uždažyti grafičius, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą.
Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų
ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose
nustatyta tvarka. Taigi sprendimus dėl namo atnaujinimo priemonių, kurios nesusijusios
su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, gali priimti tik butų ir
kitų patalpų savininkai balsų dauguma, pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatytą sprendimų priėmimo tvarką. Teismas sutiko su pareiškėjo nuomone, kad Taisyklių 7.1,
7.3–7.5 punktuose įtvirtinti reikalavimai statinių naudotojams ir bendrojo naudojimo
objektų valdytojams nėra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais ir, kai dėl Taisyklių 7.5 punkto reikalavimų nėra priimta Civilinio kodekso 4.84
ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo, galėtų būti pažeidžiamos statinių naudotojo teisės, neteisėtai
reikalaujant iš jų kompensuoti išlaidas. Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 29 punkte
nustatyta, kad išorinės reklamos įrengimo, eksploatavimo, skleidimo ir išardymo savivaldybės teritorijoje reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją atlieka savivaldybės
administracijos direktoriaus įgalioti asmenys, o pagal Tvarkymo ir švaros taisyklių 48
punktą jų laikymosi kontrolę užtikrina savivaldybės administracijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atsakingi pareigūnai. Taigi už taisyklių kontrolę yra
atsakingi savivaldybės administracijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato įgalioti asmenys, o šiuo atveju statinio naudotojui ar bendrojo naudojimo objektų
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valdytojui nepagrįstai iš esmės perduota ir kontrolės funkcija, vykdant Taisyklių 7.3 ir 7.4
punktuose nustatytus įpareigojimus.
Visos anksčiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad Taisyklės priimtos pažeidžiant įstatymo viršenybės principą. Atsakovo atstovė teismui konkrečiai nenurodė,
kokiais įstatymais ar juos įgyvendinančiais teisės aktais remiantis buvo priimti ginčijami Taisyklių punktai, todėl teismas sutiko su pareiškėjo pareiškimu, kad minėti punktai prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei
6 straipsnio 2 dalies nuostatoms, todėl Taisyklių 7.1, 7.3, 7.4 ir 7.5 punktai turi būti panaikinti. Kaip nustatyta anksčiau, nei Konstitucija, nei Vietos savivaldos įstatymas, nei
Statybos įstatymas ar anksčiau aptarti aplinkos ministro įsakymai tokios teisės Tarybai
nesuteikia. Tik tuo atveju, jei aukštesnės galios norminiais teisės aktais savivaldybei būtų
suteikta tokia kompetencija, ji galėtų leisti norminius teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus teisinius santykius.
Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad viešojo administravimo subjektams
suteikta teisė leisti norminius administracinius aktus pagal jiems suteiktus įgalinimus,
reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti. Šiuo atveju atsakovas nepagrindė, kokį įstatymą ar kitą teisės aktą įgyvendindamas priėmė Taisyklių ginčijamus
punktus. Savivaldybių savarankiškumo ir veiklos principas nėra absoliutus ir jis neatleidžia viešojo administravimo teises ir pareigas turinčio subjekto, t. y. savivaldybės tarybos, nuo pareigos laikytis visų kitų viešosios teisės principų, taip pat teisėtumo principo.
Taigi viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį
administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.)
Pagal viešojoje teisėje galiojantį teisėtumo principą, viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik neviršijant įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribų, o veikimas
viršijant kompetencijos ribas yra pagrindas ginčijamus Taisyklių punktus pripažinti neteisėtais. 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 taip pat yra nurodęs, kad iš
konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės
aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad draudžiama žemesnės galios
teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik
aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Teismas, remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, konstatavo, kad Taryba, priimdama ginčijamus Taisyklių 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 punktus, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, o pripažinus
prieštaraujančiais, šie Taisyklių punktai panaikinti.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir apeliantas) apeliaciniame
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skunde (b. l. 59-62) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m.
kovo 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą atmesti.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamoji dalis neatitinka įstatyme
numatytų reikalavimų teismo sprendimui: pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ir kvalifikavo ginčo Taisyklėmis reglamentuojamus teisinius santykius, todėl nepagrįstai ginčui taikė statinių techninę priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Pareiškėjo šioje byloje ginčijamos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 1-354 patvirtintos Statinių tinkamos priežiūros
taisyklės buvo priimtos, be kita ko, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio
1 dalies 1 punkto, 6 straipsnio 21 dalies, 16 straipsnio 2 dalies 36 punkto, ATPK 5, 158 ir
161 straipsnių nuostatomis. Nesutinka su teismo išvada, kad atsakovas pažeidė Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą, įtvirtinantį
įstatymų viršenybės principą, bei 6 straipsnio 2 dalį, numatančią, jog tik viešojo administravimo institucijos turi teisę priimti norminius administracinius aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti.
3. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas itin plačiai analizavo teisės aktuose įtvirtintas statinių techninės priežiūros sąvokas, normas ir taisykles,
tačiau visiškai nekreipė dėmesio į tai, kad statinių techninės priežiūros (kaip tai įtvirtinta Statybos įstatyme) nagrinėjamoje byloje ginčijamos Taisyklės nereglamentuoja. Pažymėtina, kad statinių techninės priežiūros tvarka, už kurios pažeidimą atsiranda
administracinė atsakomybė ATPK 1893 straipsnio („Statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymas“) pagrindu, yra įtvirtinta ne ginčijamose Taisyklėse, bet Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse. Tuo tarpu šioje byloje buvo ginčijamos Taisyklių nuostatos, kurios įtvirtina reikalavimus ne statinių techninei priežiūrai, bet statinių tinkamam naudojimui, taip, kaip tą suponuoja ATPK 158, 161
straipsnių normų dispozicijos. Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktas numato, jog taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir
kitų taisyklių tvirtinimas priskiriamas išimtinei savivaldybių tarybos kompetencijai.
ATPK 5 straipsnis įtvirtina, jog savivaldybių tarybos tvirtina taisykles (nuostatus), už kurių
pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė pagal šio kodekso 424 straipsnio
trečiąją dalį, 1245, 1246, 158, 161, 1611, 162, 166, 167, 185 straipsnius, 1851 straipsnio
pirmąją dalį ir 2141 straipsnio trečiąją dalį. Minėtas ATPK 158 straipsnis numato
administracinę atsakomybę už gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pažeidimą, ATPK 161 straipsnis – atsakomybę už miestų ir gyvenamųjų
vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių nesilaikymą. Taigi, patvirtinusi nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčijamas Taisykles, Vilniaus miesto savivaldybės taryba įgyvendino išimtinę kompetenciją tvirtinti taisykles, už kurių pažeidimą atsiranda
administracinė atsakomybė ATPK 158 ir 161 straipsnių pagrindu. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad atsakovas, priimdamas Taisykles (ginčijamas
nuostatas) viršijo savo įgaliojimus, taikė bylai neaktualius teisės aktus, ir visiškai nepagrįstai nusprendė, kad Taryba Taisyklėmis patvirtino reikalavimus, kurie nenumatyti
statinių techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Teismas nepagrįstai
laikėsi pozicijos, jog statinių naudojimo priežiūra reiškia statinių techninę priežiūrą,
t. y. teismas nepagrįstai rėmėsi Statybos įstatymo 4 straipsniu, 40 straipsnio 1 dalimi,
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41 straipsnio 5 dalimi. Šiuo konkrečiu atveju yra vertintinos Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 1-354 patvirtintos Taisyklės, reglamentuojančios ne statinių techninę priežiūrą, o statinių naudojimo priežiūrą, kaip tai numatyta
ATPK 158 straipsnyje ir ATPK 161 straipsnyje. Netinkamai taikydamas ginčui aktualius
teisės aktus ir siedamas savivaldybių tarybų teisę nustatyti tvarką tik dėl privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų (siejamų iš esmės su statinių technine priežiūra),
nors, kaip minėta pirmiau, savivaldybių tarybos gali nustatyti ir kitas statinių naudojimo
priežiūros taisykles, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino ginčo Taisyklių
prieštaravimą ir Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 dalies nuostatoms.
4. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad
ginčo Taisyklių nuostatomis atsakovas įtvirtino perteklinį reguliavimą, kadangi analogiškus reikalavimus statinių naudojimui (išorinei reklamai) numato kiti atsakovo priimti aktai. Su tokia išvada sutikti negalima, nes aptariamu atveju ginčo Taisyklių ir Tvarkymo ir
švaros taisyklių bei Išorinės reklamos įrengimo taisyklių santykis yra toks, kad šie teisės
aktai vienas kitą papildo ir konkretizuoja bendro naudojimo statinių tinkamo naudojimo
tvarką. Minėtose Tarybos sprendimais patvirtintose taisyklėse įtvirtinami įpareigojimai
skirtingiems subjektams ir objektams, t. y. nustatoma kita reguliavimo apimtis: Tvarkymo ir švaros taisyklių 15.4 punktas draudžia „tvirtinti skelbimus ant medžių, krūmų,
kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir
su jais susijusių įrenginių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose
vietose“; pagal Tvarkymo ir švaros taisyklių 7.6 punktą asmenys tvarkomose teritorijose
privalo „nuimti ir nuvalyti skelbimus nuo medžių, stulpų, tvorų, suoliukų, šiukšlių dėžių,
kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir
su jais susijusių įrenginių“. Ginčijamų Taisyklių 7.1 punkte buvo įtvirtintas analogiškas
įpareigojimas (nuimti ir nuvalyti skelbimus) statinių naudotojams ir bendrojo naudojimo objektų valdytojams, tačiau numačius, kad nuimti ir nuvalyti skelbimus privaloma
ir nuo bendrojo naudojimo objektų, negalima teigti, kad reglamentavimas yra tapatus,
kadangi ginčo Taisyklėse yra nustatyti įpareigojimai, kurie nebuvo apibrėžti ir nustatyti tiems objektams, kurie neišvardyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse. Tvarkymo ir švaros
taisyklių 15.4 punktas draudžia „rašinėti, braižyti, piešti, teršti ar kitaip terlioti ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, taip pat pastatų, tvorų ir
kitų statinių ar atskirų jų dalių (sienų, durų, langų ir kt.), išskyrus Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytas vietas“. Atsižvelgiant į tai, ginčijamų Taisyklių 7.5. punkte
yra įtvirtinta statinio naudotojo, bendrojo naudojimo objektų valdytojo pareiga tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti ir prižiūrėti statinių fasadus, nuvalyti ar uždažyti grafičius,
užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
neatsižvelgė į tai, kad šio Taisyklių punkto taikymo praktika patvirtina, jog šis punktas
buvo įtvirtintas kaip prevencinė priemonė tiek grafičius be leidimo ir ne nustatytoje vietoje piešiantiems asmenims, tiek statinių savininkams ir / ar naudotojams. Taigi ginčo
Taisyklių 7.5 punktas koreliuoja su Tvarkymo ir švaros taisyklių nuostatomis, taip pat su
ATPK 158, 161 straipsniais, suteikiančias įgalinimus savivaldybių taryboms nustatyti tokį
reglamentavimą, kuris užtikrintų tinkamą gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir
statinių naudojimą ir priežiūrą.
5. Pirmosios instancijos teismo vertintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių
13 punkte nustatyta, kad draudžiama skleisti išorinę reklamą: neturint leidimo įrengti
išorinę reklamą, patikrinto ir patvirtinto reklamos projekto ar kito Išorinės reklamos
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įrengimo taisyklių 12 punkte nurodyto dokumento arba pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui; neturint žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama,
savininko ar teisėto valdytojo sutikimo, išskyrus atvejus, numatytus 15 punkte. Negalima sutikti, kad ginčo Taisyklėmis atsakovas nustatė perteklinį reguliavimą, kadangi
tais atvejais, kai asmenys ant statinio įrengia išorinę reklamą, kuri nustatyta tvarka
nesuderinta su Savivaldybės administracija ir pastato savininkais, pažeidžiami statinių savininkų interesai ir dažnai padaroma žala pačiam pastatui, todėl ginčo Taisyklių
7.3. punkte yra nustatyta, kad statinio naudotojas (bendrojo naudojimo objektų valdytojas) privalo neleisti įrengti išorinės reklamos, jei nepateikiamas Savivaldybės
administracijos išduotas ir galiojantis leidimas įrengti išorinę reklamą, ir nedelsiant
informuoti Savivaldybės administraciją, jei asmenys įrengia išorinę reklamą, nepateikę Savivaldybės administracijos išduoto ir galiojančio leidimo įrengti išorinę reklamą.
Taigi nėra pagrindo teigti, kad Savivaldybės taryba, įgyvendindama savo kompetenciją
tvirtinti Taisykles, viršijo įgaliojimus ir nustatė perteklinį ir teisiškai nepagrįstą reguliavimą, kadangi būtent ginčo teisiniu reguliavimu yra įgyvendinama tokia tvarka, kuri
atitinka savivaldybės tarybos pareigą reguliuoti statinių priežiūrą, tiek, kiek tai numatyta teisės aktuose.
6. Visiškai nepagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, kad statinio naudotojui ar bendrojo naudojimo objektų valdytojui nepagrįstai iš esmės perduota ir kontrolės funkcija, vykdant Taisyklių 7.3 ir 7.4 punktuose nustatytus įpareigojimus. Sistemiškai
aiškinant visas ginčo Taisyklių nuostatas, akivaizdu, jog šioje byloje ginčijamomis Taisyklėmis nėra perkeliama savivaldybės administracijos įgaliotų asmenų funkcija kitiems
subjektams, priešingai – ginčijamomis Taisyklėmis yra konkretizuojama šių asmenų įgaliojimų įgyvendinimo tvarka, t. y. nustatomas būdas ir tvarka įgaliotiems pareigūnams
vykdyti statinių naudojimo priežiūrą ir kontrolę.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pateikė atsiliepimą į atsakovo
apeliacinį skundą (b. l. 67-72), kuriame prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą.
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Nėra aišku, kodėl atsakovas mano, kad statinių tinkama priežiūra yra tik
statinių naudojimo priežiūra, kuri, pasak atsakovo, nėra susijusi su statinio technine priežiūra. Atsakovas teigia, kad teisinius santykius, susijusius su statinių naudojimo priežiūra, yra įteisinęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-1928 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse, todėl kyla klausimas, kokio tikslo siekia atsakovas aiškindamas, kad ginčo objektas – Taisyklės, taip pat iš esmės reglamentuoja statinių naudojimo priežiūrą
(kaip, beje, ir atsakovo patvirtintos Statinių naudojimo priežiūros taisyklės). Pareiškėjas neginčija, kad Taisyklėse gali būti reguliuojami teisiniai santykiai, susiję su statinio
priežiūra, apimančia tiek statinio naudojimo priežiūrą, tiek ir statinio techninę priežiūra, tačiau, pabrėžtina, kad Taisyklėse nustatytas ginčijamas reglamentavimas nėra susijęs nei su viena iš išvardytų statinių priežiūros rūšimi.
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnis apibrėžia pagrindines su
statinio naudojimu ir priežiūra susijusias sąvokas, t. y. nustato, kad statinio naudojimas yra esminių statinio reikalavimų pagrindu sukurto statinio savybių panaudojimas
naudotojo poreikiams tenkinti (2 str. 72 d.), statinio naudotojas yra statinio savininkas
arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos
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įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu (2 str. 73 d.),
statinio priežiūra yra šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma, vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą (2 str. 74 d.), statinio techninė priežiūra – statinio
naudotojo organizuojama šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių,
organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo
trukmę (2 str. 75 d.), statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto
atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka šio
ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus (2 str. 76 d.). Aplinkos ministerijos nuomone (2012 m. rugsėjo 25 d.
raštas Nr. (13-l)-D8-8272), statinių tinkamą priežiūrą reikėtų suprasti kaip priežiūrą
pagal teisės aktų nustatytas taisykles. Aiškinant minėtas Statybos įstatyme numatytas
sąvokas, galima daryti išvadą, kad statinių priežiūra apima tiek įvairių priemonių visumą, turinčią užtikrinti Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus statinio esminius reikalavimus (statinio techninius parametrus), tiek ir viešojo administravimo
subjekto kontrolę, tikrinant, ar tinkamai atliekama statinio techninė priežiūra, todėl
statinio priežiūra (techninė ir naudojimo) iš esmės yra susijusi tik su statinio techninių reikalavimų atitikimo teisės aktams priežiūra. Atsižvelgiant į tai, kad statinių tinkama priežiūra yra statinio techninė priežiūra ir viešojo administravimo subjekto atliekama statinio techninė priežiūros kontrolė, ginčijamomis Taisyklėmis iš esmės turėtų būti
reglamentuojamos elgesio normos, susijusios su statinio techninės priežiūros tinkamu vykdymu, o ne kitais reikalavimais statinių naudotojams ir valdytojams, kurie yra
nepagrįsti jokiais įstatymais.
3. Atsakovas, neigdamas pirmosios instancijos teismo išsamią (tai pripažįsta ir atsakovas) teisės normų analizę ir iš to sekančią išvadą, nepateikia jokių teismo sprendimą
paneigiančių argumentų. Atsižvelgiant į jau minėtą teisės aktų normų analizę, manytina,
kad pirmosios instancijos teismas, priešingai, nei teigia atsakovas, teisingai ir tinkamai
taikė teisės normas šioje byloje ir priėmė pagrįstą išvadą dėl statinių tinkamos priežiūros
turinio reikalavimų.
4. Kitos Vilniaus miesto savivaldybėje priimtos taisyklės (pvz., Tvarkymo ir švaros taisyklės, Išorinės reklamos įrengimo taisyklės ir pan.) nėra šios bylos nagrinėjimo objektas. Šioje byloje nėra svarbu ir tai, ar ginčo Taisyklėmis sprendžiamas kitų
taisyklių papildymo klausimas (ko neturėtų būti). Nagrinėjamoje byloje aktualu – ar
ginčijamas norminis teisės aktas atitinka aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus, tuo
pačiu galimai įvertinant, ar iš ATPK 161 straipsnio kylanti atsakomybė už Taisyklių
nesilaikymą Taisyklėse nustatytiems asmenims yra pagrįsta įstatyminiais pagrindais.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas įtvirtina, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi
būti pagrįsti įstatymais. Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis numato,
kad viešojo administravimo institucijos turi teisę priimti norminius administracinius
aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, o 6 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad privalomus reikalavimus asmenims nustato tik įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai. Tačiau atsakovas Taisyklėse nustatyto teisinio reglamentavimo
nepagrindė įstatymo normomis, todėl darytina išvada, kad ginčijamos Taisyklių nuostatos nėra pagrįstos įstatymais ir tokiais veiksmais Taryba viršijo savo kompetenciją,
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nustatydama neteisėtas elgesio taisykles, net ir nebūtinas įstatymams ar kitiems teisės
aktams įgyvendinti. Nepagrįstas ir atsakovo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad šio Taisyklių punkto taikymo praktika patvirtina, jog
šis punktas buvo įtvirtintas kaip prevencinė priemonė tiek grafičius be leidimo ir ne
nustatytoje vietoje piešiantiems asmenims, tiek ir statinių savininkams ir / ar naudotojams, taigi ginčo Taisyklių 7.5 punktas koreliuoja su Tvarkymo ir švaros taisyklių nuostatomis, taip pat su ATPK 158, 161 straipsniais, suteikiančiais įgalinimus savivaldybių
taryboms nustatyti tokį reglamentavimą, kuris užtikrintų tinkamą gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir statinių naudojimą ir priežiūrą. Pirmosios instancijos teismas neprivalėjo atsižvelgti į norminio teisės akto realizavimo prielaidas ar analizuoti
kitų savivaldybės priimtų taisyklių nuostatų, nes nagrinėjamoje byloje yra sprendžiama
konkretaus norminio teisės akto atitiktis aukštesnės galios teisės aktų reikalavimams.
5. Grafičių uždažymo reikalavimas yra susijęs su statinio fasado estetiniam vaizdui keliamu reikalavimu, kuris nepatenka į statinių techninių parametrų reikalavimų
sąrašą. Šiuo metu galiojantys teisės aktai nereglamentuoja estetinių (vaizdo) reikalavimų, susijusių su statinio fasado išvaizda, todėl Taryba, nustatydama Taisyklėse privalomuosius reikalavimus Taisyklėse išvardytiems asmenis uždažyti grafičius, viršijo savo
kompetenciją. Be to, visiškai nelogiškas yra atsakovo teiginys, kad nustatyta pareiga
uždažyti grafičius yra kaip prevencinė priemonė tiek grafičių piešėjams, tiek ir statinių
savininkams, nes pagal nustatytą ginčijamą reglamentavimą asmuo, kurio nuosavybė
yra grafičiais nudažytas objektas, yra baudžiamas du kartus – pirmą, patirdamas žalą
dėl kitų asmenų neteisėtų veiksmų, pasikėsinus į jo nuosavybę (ją sugadinus), ir įgydamas finansinę ir laiko riziką atstatyti savo lėšomis objekto ankstesnę būseną, o antrą
– kyla reali grėsmė patraukti šį asmenį administracinėn atsakomybėn vien dėl to, kad
jis nesiima pašalinti kitų asmenų neteistais veiksmais padarytų pažeidimų. Pastebi, kad
grafičių šalinimas yra problemiška sritis dėl įvairių priežasčių: pirma, tai brangu; antra, uždažius grafičius, pastato spalva dažnai net nesutampa su uždažytąja spalva (dėl
pasikeitusios (išblukusios) viso pastato spalvos ir statinio fasadas nesukuria estetinio
vaizdo, kaip tikėtasi; trečia, nėra garantijos, kad imantis priemonių pašalinti grafičius
ir tai atlikus, vėl nepasikartos analogiškas pažeidimas (dažniausiai tai daroma niekam
nepastebint, pvz., naktį) ir pan. Todėl nėra logiška teigti, kad ši atsakovo nustatyta priemonė yra skirta prevencijai prieš grafičius, nes pagal šį reglamentavimą baudžiami ne
tie asmenys, kurie padarė pažeidimą, o tie, nuo kurių net nepriklauso tokių pažeidimų
padarymas.
6. Atsakovas teigia, kad, kai asmenys ant statinio įrengia išorinę reklamą, kuri
nustatyta tvarka nesuderinta su Savivaldybės administracija ir pastato savininkais,
pažeidžiami statinių savininkų interesai ir dažnai padaroma žala pačiam pastatui, todėl ginčo Statinių tinkamos priežiūros taisyklių 7.3 punkte yra nustatyta, kad statinio
naudotojas (bendrojo naudojimo objektų valdytojas) privalo neleisti įrengti išorinę
reklamą, ir nedelsiant informuoti Savivaldybės administraciją, jei asmenys įrengia išorinę reklamą, nepateikę savivaldybės administracijos išduoto ir galiojančio leidimo
įrengti išorinę reklamą. Iš šio teiginio nėra aiški atsakovo pozicija: ar norima ginti savininko teises, ar jį bausti, nes už Taisyklėse nustatytos prievolės nevykdymą Taisyklėse nurodytiems asmenims gresia administracinė atsakomybė. Pagal išorinės reklamos
įrengimo įstatyminį ir jį įgyvendinančių teisės aktų reglamentavimą, pastatų, ant kurių norima įrengti išorinę reklamą, savininkų sutikimas turi būti dar iki savivaldybės
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administravimo subjektų išduodamo leidimo įrengti išorinę reklamą momento. Teisės
aktai nereikalauja iš Taisyklėse nurodytų asmenų imtis veiksmų tikrinti, ar įrengiantis
reklamą subjektas turi tam leidimą. Tad jei savininkas nebus davęs sutikimo išorinei
reklamai įrengti, jis gali (bet neprivalo) ginčyti tokios reklamos įrengimą ant jam nuosavybės teise priklausančio objekto ir taip ginti savo teisę į nuosavybę. Tačiau nepagrįsta intervencija į konkrečiam asmeniui suteiktas teises, nustatant jam atitinkamus
įstatymais nepagrįstus reikalavimus, neturi būti aiškinama ir suprantama kaip statinių
savininkų interesų ir jų nuosavybės objektams daromos žalos gynimas.
7. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnis nustato, kad šio įstatymo nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą kontroliuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, savivaldybės vykdomosios institucijos, Kultūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos, saugomos teritorijos direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentas, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomos teritorijos
direkcijos, bei Vyriausybės įgaliotos institucijos. Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2000 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 405 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo tipinių
taisyklių 19 punktas taip pat reglamentuoja, jog savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją atlieka savivaldybės
vykdomoji institucija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomos teritorijos direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentas, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomos teritorijos direkcijos. Pagal Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 1-2068 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 29 punktą, vykdyti išorinės reklamos įrengimo, eksploatavimo, skleidimo ir išardymo savivaldybės teritorijoje reikalavimų laikymosi kontrolę
yra pavedama kaip tik savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotiems asmenims.
Nors atsakovas neigia pirmosios instancijos teismo argumentą kad statinio naudotojui ar bendrojo naudojimo valdytojui nepagristai iš esmės perduota ir kontrolės
funkcija, vykdant Taisyklių 7.3 ir 7.4 punktuose nustatytus įgaliojimus, nurodydamas,
kad ginčijamomis Taisyklėmis nėra perkeliama savivaldybės administracijos įgaliotų
asmenų, funkcija kitiems subjektams, <...> priešingai – ginčijamomis Taisyklėmis yra
konkretizuojama šių asmenų įgaliojimų įgyvendinimo tvarka, t. y. nustatomas būdas ir
tvarka įgaliotiems pareigūnams vykdyti statinių naudojimo priežiūrą ir kontrolę, tačiau
iš šių teiginių matyti, kad atsakovas prieštarauja pats sau (t. y. nesutinka, kad kontrolės
funkcija perkeliama gyventojams, bet kartu teigia, kad šios taisyklės konkretizuoja
priežiūrą vykdyti turinčių pareigūnų įgaliojimus). Akivaizdu, kad ginčijamas reglamentavimas perkelia išorinės reklamos įrengimo kontrolę Taisyklėse išvardytiems
asmenims, kartu numatant jiems ir atsakomybę už šių reikalavimų nesilaikymą, o
ne detalizuoja administravimo subjektų, atsakingų už reklamos įrengimo kontrolę,
įgaliojimus.
8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pasisakoma, kad savivaldybės teisėkūros srityje yra ypatingai reikšmingas teisėtumo principo taikymas,
akcentuojant, kad teisėtumo principas reikalauja, jog viešojo administravimo subjektai
savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų ir kad jų sprendimai būtų pagrįsti teisės
normomis, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Pažymėtina, kad
administravimo įgaliojimai turi būti įgyvendinami tik siekiant tų tikslų, dėl kurių jie
buvo suteikti atitinkamais įstatymais (žr. pvz., 2008 m. vasario 29 d. nutartį adminis120
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tracinėje byloje Nr. A39-276/2008). Tačiau atsižvelgiant į ginčijamas Taisyklių nuostatas,
matyti, kad nustatytas teisinis reglamentavimas yra dviprasmiškas ir keliantis abejonių dėl šių nuostatų siekiamų tikslų. Konstitucinis Teismas taip pat yra nurodęs, kad iš
konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymo 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).
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Bylos ginčas yra dėl savivaldybės administravimo subjekto norminio administracinio akto teisėtumo.
Pirmosios instancijos teismas pripažino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 1-354 patvirtintų Statinių tinkamos priežiūros taisyklių 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 punktus prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 6 straipsnio 2 daliai ir juos
panaikino bei įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybę, įsiteisėjus teismo sprendimui,
paskelbti sprendimą vietos spaudoje.
Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį
skundą grindžia teisės aiškinimo bei taikymo nesutikimo argumentais.
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą ir patikrinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, remdamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsnyje nustatytomis bylos
nagrinėjimo ribomis, kad teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo
patikrinti visą bylą, daro išvadą, jog teismas iš esmės bylą išsprendė teisingai.
Pirmosios instancijos teismas teisingai taikė bei aiškino teisės aktus, reglamentuojančius ginčo santykius, todėl apeliacinės instancijos teismas nekartoja pateikto vertinimo, o tik papildo pirmosios instancijos teismo išvadas, atsižvelgdamas į apeliacinio
skundo argumentus.
Remiantis ABTĮ 3 straipsniu, administracinis teismas, spręsdamas ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, 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.
Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovas šio ginčo atveju viršijo
savo kompetenciją, t. y. nepaisė įstatymo viršenybės principo, numatyto Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte, kuriuo nustatyta, kad viešojo admi121
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nistravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės
aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus.
Teismas nepaneigė atsakovo teisės, remiantis Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 6 straipsnio 21 dalies, 16 straipsnio 2 dalies 36 punkto nuostatomis, priimti norminius teisės aktus ir pagrįstai akcentavo, kad savivaldybė savo teises
ir pareigas turi realizuoti, remdamasi Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio
2 dalimi, pagal kurią turi teisę priimti norminius administracinius aktus, ir tik tuos,
kurie būtini įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti.
Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šia išvada ir pažymi, kad įstatymo viršenybės principas šiuo atveju turėjo būti realizuotas ta linkme, kad administravimo subjekto sprendimas būtų pagrįstas atitinkamais teisės aktais suteiktais administravimo
įgaliojimais ir tikslais, dėl kurių įgaliojimai buvo suteikti.
Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas, patvirtindamas statinių priežiūros reikalavimus 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 1-354 patvirtintų Statinių
tinkamos priežiūros taisyklių 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 punktais, nustatė reguliavimą, kuris nėra
pagrįstas teisės aktais.
Minėtų Taisyklių sąvokų aprašyme statinio priežiūra yra įvardyta kaip Lietuvos
Respublikos statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma, vykdant statinio techninę priežiūrą
ir statinio naudojimo priežiūrą.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymu nustatytas statinio priežiūros turinys. Šio
įstatymo 2 straipsnio 74 punktu nustatyta, kad statinio priežiūra – šio ir kitų įstatymų
bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma, vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą, o
įstatymo 2 straipsnio 76 punkte statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos
techninių dokumentų reikalavimus.
Taisyklių bendrųjų nuostatų skirsnis patvirtina, kad atsakovas, priimdamas Taisykles, rėmėsi teisės aktais, kurie nustato statinių techninę priežiūrą ir normatyvinių
statybos techninių reikalavimų atitikimo kontrolę. Taisyklėse nenurodoma, kurie teisės
aktų straipsniai ar punktai statinių priežiūros srityje suteikia teisę savivaldybei nustatyti pareigas statinio naudotojams ir bendrojo naudojimo objektų valdytojams, todėl,
vertindamas ginčijamų punktų teisėtumą, teismas įvertino bendrą statinių priežiūros
teisinį reguliavimą ir nustatė, kad atsakovas, pagal savo kompetenciją vykdydamas statinio priežiūros ar jo naudojimo priežiūrą, gali atlikti veiksmus tik pagal jam suteiktą
kompetenciją ir teisės aktų, nustatančių statinių priežiūrą, ribose. Tačiau ginčo atveju
Taisyklėse nurodyti teisės aktai nesuteikė atsakovui galių nustatyti Taisyklių 7.1, 7.3,
7.4, 7.5 punktuose numatytas pareigas, o atsakovas savarankiškai pagal savo kompetenciją negalėjo nustatyti daugiau pareigų statinio naudotojams ir bendrojo naudojimo
objektų valdytojams, nei nustatyta minėtais aukštesnės galios teisės aktais. Todėl daroma išvada, kad atsakovo pasirinktas Taisyklių teisinis pagrindas prieštarauja Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 6 straipsnio 2 daliai.
Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad, remiantis ABTĮ 117 straipsnio nuostatomis, administracinio teismo sprendimas dėl norminio administracinio akto
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pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo visais atvejais turi būti skelbiamas „Valstybės
žiniose“, taip pat ir kitame spaudos leidinyje, kuriame oficialiai toks aktas buvo paskelbtas.
Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus bei suformuotą teismų praktiką panašiose bylose. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės
viešojo ar vidaus administravimo srityje
2.1. Bylos dėl aplinkos apsaugos teisinių santykių
2.1.1. Dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros taikymo jau pradėtai vykdyti
ūkinei veiklai 										
Dėl atliktos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo apimties
Vien faktinė aplinkybė, kad jau ne vienerius metus yra vykdoma ūkinė veikla, kuriai išduotas naujas taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimas, negali suponuoti išvados, jog
ši veikla nebepatenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas) reguliavimo sritį. Priešingas vertinimas, t. y. kad poveikio aplinkai vertinimo procedūra nėra privaloma,
jei ūkinė veikla jau yra vykdoma, iš esmės reikštų, jog bet koks, įskaitant neteisėtą, ūkinės
veiklos, kuriai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ar atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, pradėjimas ir faktinis vykdymas, neatlikus šių administracinių procedūrų,
savaime eliminuoja šios veiklos vykdytojų ir kitų asmenų pareigas, kurios yra nustatytos
Poveikio aplinkai vertinimo įstatyme. Toks aiškinimas akivaizdžiai ir neabejotinai paneigtų poveikio aplinkai vertinimo tikslus, kurių siekė tiek nacionalinių įstatymų leidėjas, tiek
Europos Sąjungos teisėkūros subjektai, paneigtų ir pačių planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių aktų veiksmingumą.
Konkrečios atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo apimtį pirmiausia apsprendžia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija atrankai atlikti. Atsakinga institucija, priimdama
atrankos išvadą, jog planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, turi aiškiai ir nedviprasmiškai savo sprendime nurodyti konkrečią (tikslią) veiklą,
dėl kurios priimta ši išvada, o plečiamasis šioje išvadoje įvardytos planuojamos ūkinės
veiklos aiškinimas (jos turinio vertinimas) yra negalimas. Atsakingai institucijai, kuri atlieka atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, tenkantis reikalavimas aiškiai ir konkrečiai
(tiksliai) įvardyti planuojamą ūkinę veiklą kildinamas ir iš pareigos užtikrinti tinkamą suinteresuotų asmenų (suinteresuotos visuomenės) dalyvavimą poveikio aplinkai vertinimo
procese.
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Administracinė byla Nr. A822-989/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02363-2011-1
Procesinio sprendimo kategorija 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4; 2.7

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. gruodžio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan, Vaidos
Urmonaitės-Maculevičienės, Virginijos Volskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjų asociacijos Kazokiškių bendruomenės atstovams S. V. ir advokatei Ramunei Ramanauskienei, asociacijos Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos
atstovui L. K.,
atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamento atstovams E. S. ir T. K.,
trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ atstovui advokatui Tomui Ivanauskui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei R. S.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamento ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2012 m. gegužės 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų asociacijos Kazokiškių bendruomenės ir asociacijos Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos skundus atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus
regiono aplinkos apsaugos departamentui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „VAATC“, Elektrėnų savivaldybės tarybai, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijai, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui, dėl akto panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas asociacija Kazokiškių bendruomenė (toliau – ir Kazokiškių bendruomenė) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2011 m. spalio 17 d. UAB „VAATC“ išduotą
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 (I t., b. l. 1–7).
Skunde paaiškino, kad 2010 m. spalio 18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau − ir LVAT) administracinėje byloje Nr. A525-844/2010 priėmė
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sprendimą, kuriuo panaikino Vilniaus RAAD 2007 m. rugsėjo 10 d. išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau − ir TIPK) leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11. Teismas konstatavo, kad TIPK leidimas buvo išduotas neteisėtai, kad TIPK leidimo panaikinimas reiškia, jog UAB „VAATC“ netenka teisės eksploatuoti ginčo įrenginio, vykdyti
Vilniaus apskrities savivaldybėse susidariusių komunalinių atliekų tvarkymo, šalinant
jas aptariamame sąvartyne, veiklą. LVAT išimties tvarka atidėjo sprendimo vykdymą
vieneriems metams − iki 2011 m. spalio 18 d. dienos, siekiant išspręsti klausimą dėl
Vilniaus apskrities savivaldybėse susidarančių komunalinių atliekų šalinimo (naujo
TIPK leidimo teisės aktų nustatyta tvarka išdavimo, atliekų šalinimo kituose sąvartynuose organizavimo ar pan.). Teismas nustatė, jog 2007 m. rugsėjo 10 d. TIPK leidimas
buvo išduotas nebegaliojant 2002 m. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo (toliau – ir PAV) sprendimui ir akcentavo, kad įstatymų leidėjo nustatytas
teigiamo PAV sprendimo galiojimo terminas nėra savitikslis, jis yra vertintinas, kaip
siekis užtikrinti, jog prieš pradedant vykdyti atitinkamą ūkinę veiklą, bus atsižvelgta
į aktualias aplinkos elementų (komponentų) savybes, tam, kad planuojama ūkinė veikla turėtų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai bei kad būtų galima pasirinkti kiek
įmanoma efektyvesnes priemones šiam poveikiui sumažinti. Teisėjų kolegija minėtame
sprendime pabrėžė, jog reikalavimas turėti teigiamą PAV sprendimą sietinas būtent su
TIPK leidimo išdavimo momentu, o ne su paraiškos gauti minėtą leidimą pateikimu.
Pažymi, kad pasibaigus sprendimo vykdymo atidėjimo terminui, 2011 m. spalio 18 d.
Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo veiklos UAB „VAATC“ nenutraukė. Pareiškėjas
vertino, kad tokia veikla tęsiama neteisėtai. 2011 m. spalio 25 d. Vilniaus RAAD interneto svetainėje buvo patalpintas pranešimas, jog 2011 m. spalio 17 d. Vilniaus RAAD
išdavė naują TIPK leidimą eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną, taip pat paskelbtas naujas TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-E-11, leidimo išdavimo data nenurodyta.
Pažymėjo, kad UAB „VAATC“ per tuos vienerius metus neinicijavo poveikio
aplinkai vertinimo, o Vilniaus RAAD, kaip atsakingas už poveikio aplinkai vertinimo
procedūrų tinkamą vykdymą, nepareikalavo, kad poveikio aplinkai vertinimas būtų
atliktas. Per 2010 m. spalio 18 d. teismo sprendimo vykdymo atidėjimo laikotarpį veiklos vykdytojas UAB „VAATC“ ir Vilniaus RAAD inicijavo tik atskirų priemonių, mažinančių poveikį aplinkai, įdiegimo veiksmus: 1) dėl filtrato tvarkymo sistemos modernizavimo įrengiant filtrato valymo įrenginius sąvartyno teritorijoje; 2) dėl atliekų
perdengimo technologijos modernizavimo; 3) dėl tam tikrų atliekų kiekio mažinimo /
uždraudimo.
Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. atrankos išvadoje (toliau – ir Išvada) dėl
šių priemonių įdiegimo poveikio aplinkai vertinimo nusprendė, jog poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas. Atsakovas 2011 m. balandžio 5 d. sprendimu
Nr. VR-1.7-536 priėmė galutinę atrankos Išvadą dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo, kuriuo buvo
patvirtintas minėtų modernizavimo priemonių leistinumas, nurodant, kad šioms modernizavimo priemonėms poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (Išvados
9 p.). 2011 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus RAAD internetinėje svetainėje buvo paskelbtas pranešimas apie priimtą UAB „VAATC“ paraišką išduoti TIPK leidimą. Pareiškėjas 2011 m. rugsėjo 20 d. pateikė atsakingai už TIPK paraiškos priėmimą ir TIPK
leidimo išdavimą institucijai (Vilniaus RAAD) prieštaravimą. Jame pareiškėjas nurodė,
jog TIPK leidimas negali būti išduotas, nes Vilniaus regiono komunalinių atliekų
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tvarkymui ir šalinimui Kazokiškių sąvartyne nėra atlikta poveikio aplinkai vertinimo
procedūra, kaip to reikalauja Aplinkos apsaugos įstatymas, Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – ir PAV įstatymas) ir poįstatyminiai teisės aktai. Pareiškėjas savo prieštaravime nurodė, kad TIPK leidimas negali būti išduotas 2011 m. balandžio 5 d. galutinės atrankos Išvados pagrindu, nes ši yra priimta ne
dėl viso sąvartyno veiklos galimybių, o tik dėl dviejų modernizavimo priemonių. Reikalavo, kad Vilniaus RAAD atsisakytų išduoti TIPK leidimas eksploatuoti Kazokiškių
sąvartyną neatlikus visos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. UAB „VAATC“, Vilniaus
RAAD ir Elektrėnų savivaldybės atstovai susitikimų su Kazokiškių bendruomenės atstovais metu nurodydavo, kad TIPK leidimas gali būti išduotas, nes dar 2008 m. vasario
12 d. Vilniaus RAAD priėmė galutinę atrankos išvadą dėl nepavojingų atliekų šalinimo
Vilniaus regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne poveikio aplinkai vertinimo. Pareiškėjas savo 2011 m. rugsėjo 20 d. prieštaravimuose taip pat nurodė, kad 2008 m. vasario 12 d. galutinės atrankos Išvados galiojimas baigėsi 2011 m. vasario 12 d. imtinai,
nes pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalį tokia išvada galioja tik trejus metus. Todėl remtis šia galutine atrankos Išvada išduodant naują TIPK leidimą nėra teisinio pagrindo, ir kad Elektrėnų savivaldybė
neturėjo teisės derinti paraiškos TIPK leidimui gauti, nes 2008 m. vasario 18 d. priimto
Vilniaus RAAD sprendimo dėl galutinės atrankos išvados derinimo galiojimas buvo
pasibaigęs. Pareiškėjas 2011 m, rugsėjo 20 d. prieštaravimuose nurodė, kad kreipiantis
naujo TIPK leidimo nebuvo parengtas, suderintas, apsvarstytas ir patvirtintas sanitarinių apsaugos zonų projektas, kaip to reikalauja Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas ir jį lydintys teisės aktai, kad neparengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaita, kaip to reikalauja nuo 2007 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymo 38 straipsnis ir jį lydintys sveikatos ministro priimti teisės aktai.
Pažymėjo, kad TIPK leidimas yra išduotas atlikus tik dviejų modernizavimo priemonių vertinimą, o ne viso sąvartyno veiklos vertinimą ir darė išvadą, kad TIPK leidimas eksploatuoti visą sąvartyną yra niekinis. Vertino, kad išduodant TIPK leidimą,
Vilniaus RAAD nesilaikė imperatyvių teisės aktų reikalavimų, nes nesivadovavo teisės
aktuose įtvirtintais privalomais nurodymais, reikalaujančiais tinkamai organizuoti ir
kontroliuoti TIPK leidimų išdavimo procedūras, savo netinkamais veiksmais atsakovas
pažeidė Jungtinių Tautų Konvenciją dėl teisės gauti informaciją visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau
– ir Orhuso konvencija), kurios nuostatos įpareigoja Lietuvos Respubliką, nustatyti ir
vykdyti garantijas dėl visuomenės dalyvavimo aplinkosaugos projektuose ir sprendimuose, pažeidė Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų nuostatas.
Akcentavo, kad TIPK leidimas yra išduotas pasibaigus poveikio aplinkai vertinimo sprendiniui ir neatlikus naujo poveikio aplinkai vertinimo procedūrų. Pagal
PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalį poveikio aplinkai vertinimas privalomai atliekamas
kiekvienos planuojamos ūkinės veiklos atveju, jeigu veikla dėl savo pobūdžio, masto
ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir jeigu tokia
planuojama ūkinė veikla patenka į šio įstatymo I priedą. Regioninis sąvartynas patenka būtent į I priede išvardintų ūkinių veiklų sąrašą. Vadovaujantis PAV įstatymo
10 straipsnio 5 dalies norma, atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galioja 5 metus. 2010 m. spalio 18 d. LVAT
konstatavo, kad 2002 m. birželio 12 d. priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės
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veiklos leistinumo, steigiant Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse, baigė galioti 2007 m. birželio 13 d. Jokio kito galiojančio poveikio aplinkai
vertinimo sprendimo dėl Vilniaus apskrities komunalinių atliekų šalinimo Kazokiškių
sąvartyne Vilniaus RAAD nėra priėmęs. 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada negalėjo būti pagrindas išduoti ginčo TIPK leidimą, nes minėta galutinė atrankos išvada
buvo priimta tik dėl dviejų sąvartyno veiklos modernizavimo priemonių, tačiau neapima visos veiklos vertinimo aplinkosaugos požiūriu. PAV sprendimas yra sudedamoji
TIPK leidimo dalis bei leidimo sąlygų pagrindas.
Pareiškėjas taip pat teigė, kad atsakovas Vilniaus RAAD pažeidė TIPK leidimo išdavimo tvarką, nes ignoravo savo veiksmais ir neveikimu suinteresuotos visuomenės
prieštaravimus. Nors atsakovas Vilniaus RAAD gavo 2011 m. rugsėjo 20 d. pareiškėjo
prieštaravimus, TIPK leidimo 11 punkte nurodė: „<...> atsižvelgiant į tai, kad prieštaravime nėra konkrečių pastabų ir prašymų dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatacijos, papildomi reikalavimai ar pastabos į TIPK leidimą neįtraukti“. Pareiškėjas darė išvadą, jog atsakovas Vilniaus RAAD atvirai ignoruoja
suinteresuotos visuomenės teises ir teisėtus interesus, ir tokiais veiksmais pažeidžia
suinteresuotos visuomenės teises, garantuotas Orhuso konvencijos ir Europos Sąjungos direktyvų nuostatomis. Sąvartynas yra tik 500 metrų nuo Kazokiškių, Aliesnykų
kaimų ir kitų aplinkinėse sąvartyno teritorijose esančių gyvenamųjų namų, vandenviečių. Tačiau SAZ ribų nustatymo dokumentų, kaip to reikalauja 2004 m. rugpjūčio 19 d.
sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų
nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, nėra. Sąvartynas įsteigtas ir veikia miške, praktiškai iš visų pusių apsuptas miško masyvais, pažeidžiant 1995 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 1640 nustatytą draudimą steigti buitinių atliekų sąvartynus miškuose ir arčiau nei 25 metrai nuo miško (nutarimo 203 ir 203.3 p.). Sąvartynas įsteigtas
ir eksploatuojamas istoriniame Lietuvos valstybingumui reikšmingiausiame areale
(Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 16 psl. 24 p. (Žin. 2002, Nr. 110-4852)
ir šio plano brėžinys Nr. 3 „Kultūros paveldo teritorijos“). Vertino, kad sąvartyno veikla
pažeidžia valstybės ilgalaikės raidos principus (Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas
Nr. IX-1187), Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos ir jos įgyvendinimo nuostatas. Į šiuos pažeidimus buvo atkreiptas dėmesys dar 2004 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendime Nr. 107 „Dėl komunalinių atliekų sąvartyno steigimo šalia Kazokiškių gyvenvietės“. Pastebi, jog visų
paminėtų teisės aktų vykdymą prižiūrinčia institucija yra Aplinkos ministerija, kurios
teritorinis padalinys Vilniaus RAAD išduoda neteisėtus TIPK leidimus, pažeidžiančius įstatymus ir teisės aktus. Jau tris kartus teismai naikino Vilniaus RAAD išduotus TIPK leidimus UAB „VAATC“ eksploatuoti komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse kaip neteisėtus (administracinės bylos Nr. I-1320/2006, Nr. I-2489-16/2007 ir
Nr. A525-844/2010), pažeidžiančius suinteresuotos visuomenės garantuotas teises ir
poveikio aplinkai vertinimo privalomas procedūras, o taip pat Orhuso konvenciją ir
Europos Sąjungos direktyvas. Tačiau valstybės nustatyta atsakinga institucija Vilniaus RAAD, kuriai deleguota poveikio aplinkai vertinimo procedūrų ir TIPK leidimų išdavimo bei laikymosi teisėtumo kontrolė ir priežiūra, pati pažeidžia įstatymus.
Pažymi, kad Orhuso konvencija, Europos Sąjungos direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos reguliavimo ir visuomenės dalyvavimo šiame procese yra tiesioginio
taikymo nacionalinės teisės aktų atžvilgiu, nuostatos yra vienareikšmės: valstybė
128

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

privalo užtikrinti tinkamą visuomenės dalyvavimą. Visuomenės nuomonės ir prieštaravimų ignoravimas neatitinka minėtų teisės aktų tikslų, protingumo ir teisingumo bei
pagarbos valstybei, visuomenės vertybėms, teismų priimtiems sprendimams ir žmogaus teisėms. Poveikio aplinkai vertinimas ir suinteresuotos visuomenės tinkamas
dalyvavimas yra du pagrindiniai klausimai, turintys esminę įtaką priimti sprendimą
išduoti TIPK leidimą. Neatlikus šia prasme veiksmų tinkamai, leidimo išdavimo procedūra buvo esmingai pažeista, todėl išduoto TIPK leidimo nėra pagrindo laikyti teisėtu.
Pažymėjo, kad veiksmai, ignoruojant suinteresuotos visuomenės interesus, yra tęstiniai
ir sistemingi. Lietuvos teismai ne kartą konstatavo, kad atsakovas iš esmės pažeidė pareiškėjų, kaip suinteresuotos visuomenės garantuotas teises ir teisėtus interesus.
Pareiškėjas asociacijos Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (toliau – Lietuvos Sąjūdis) skunde prašė panaikinti Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 17 d. UAB „VAATC“ išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11
(IV t., b. l. 59–62). Paaiškino, kad palaiko Kazokiškių bendruomenės skundą. Tvirtino, kad Vilniaus RAAD neteisėtai išdavė leidimą, nes iki šiol nuo 2010 m. spalio
18 d. nėra atliktas Kazokiškių komunalinių atliekų sąvartyno veiklos poveikio aplinkai vertinimas, kas yra ne tik privaloma pagal Aplinkos apsaugos, PAV įstatymus, bet
buvo įsakmiai nurodyta ir akcentuota LVAT sprendime, įsiteisėjusiame 2010 m. spalio 18 d. administracinėje byloje Nr. A525-844/2010. Teismas sprendimo vykdymą atidėjo iki 2011 m. spalio 18 d. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba per vienerius
metus ne kartą inicijavo Lietuvos Respublikos Seime, kitose valstybinėse institucijose reikalavimus ir diskusijas apie tai, kad valstybės institucija Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nesiima jokių priemonių spręsti atliekų tvarkymo klausimą po 2011 m. spalio 18 d., kai baigsis 2010 m. spalio 18 d. sprendimo vykdymo
atidėjimo terminas, kad neatliekamas poveikio aplinkai vertinimas, kad atsakingi
aplinkosaugos pareigūnai nesiima jokių priemonių. 2011 metų rugsėjo mėnesį Vilniaus RAAD atstovai ėmė aiškinti, jog nematantys jokios problemos, kad Vilniaus
RAAD išduos TIPK leidimą, nes yra priimta galutinė atrankos išvada dėl veiklos leistinumo. Tiek Lietuvos Sąjūdis, tiek Kazokiškių bendruomenė prieštaravo tokiai pozicijai, argumentuodami, jog galutinėje atrankos išvadoje, atliktoje 2011 metų pradžioje, rašoma apie dviejų įrenginių, esančių neteisėtame sąvartyne, modernizavimą, o ne
apie viso sąvartyno veiklos leistinumą. Tačiau atsakovas Vilniaus RAAD ir atsakovas
UAB „VAATC“ tvirtino tą patį: esą galutinės atrankos išvados pakanka, kad būtų galima išduoti naują TIPK leidimą. Esant tokioms aplinkybėms, TIPK leidimą atsakovas Vilniaus RAAD išdavė, tik neaišku, kada tiksliai, nes informaciją apie tai pranešė
2011 m. spalio 25 d. savo puslapyje, o pats TIPK leidimas iki šiol yra be datos ir tinkamo numerio. Teigia, kad sąvartyno vieta Kazokiškėse negalėjo būti parinkta ir vertina,
jog ją parenkant buvo pažeisti Lietuvos įstatymai. Vilniaus regione yra Lietuvos valstybingumo ištakos, valstybingumo raidą liudijanti kultūros paveldui vertingiausia paminklų sankaupa. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatytas
kultūros paveldo funkcinis teritorinis ir erdvinis stuburas, aprėpiantis tris Lietuvos sostines − Kernavę, Vilnių ir Trakus. Lietuvos istorijos valstybingumo požiūriu, tai yra
reikšmingiausias arealas, viena iš pagrindinių valstybės istorijos paveldo erdvinio stuburo dalių (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 3 brėžinys „Kultūros paveldo teritorijos“). Išduodant TIPK leidimą neatlikta planuojamos ūkinės veiklos poveikio kultūros paveldui ir istoriškai susiformavusiam kultūros kraštovaizdžiui analizė,
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nesilaikyta Planuojamos ūkinės veiklos vertinimo įstatymo 5 straipsnio reikalavimų.
Nebuvo objektyviai išnagrinėta sąvartyno ir jo infrastruktūros neišvengiamai neigiama įtaka Valstybiniam Kernavės kultūriniam rezervatui ir Neries regioniniam parkui
kultūrinio turizmo, paveldosaugos ir ekologijos požiūriais. Teritorijų planavimo įstatyme nurodyta, jog Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas yra privalomas
dokumentas Valstybės valdymo institucijoms, priimančioms Lietuvos Respublikos lygmens sprendimus, susijusius su šalies teritorijos naudojimu, tvarkymu bei apsauga.
Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisija dar 2004 m. gruodžio 17 d.
sprendimu Nr. 107 (Žin. 2004 m., Nr. 184-6833) I punkte nustatė, jog Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartynui parinkta vieta šalia Kazokiškių gyvenvietės yra nepagrįsta, o paveldo apsauginiu požiūriu netinkama. Tačiau ir tai atsakovas Vilniaus
RAAD ignoruoja. Atsakovas Vilniaus RAAD išdavė TIPK leidimą, nepaisant to, jog
yra pažeistos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, nustatytos Vyriausybės 1992 m. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652) ir 1995 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 1640 (Žin., 1996, Nr. 2-43). Nepaisant to, Kazokiškių sąvartynas veikia miške,
Vilniaus RAAD ir Valstybinė miškų tarnyba, kurios pareiga prižiūrėti tinkamą miškų
naudojimą ir įstatymų laikymąsi miškų apsaugos srityje, priklauso tai pačiai Aplinkos
ministerijai. Aplinkos ministerijai pavaldžios valstybinės institucijos išdavė leidimą iškirsti 3,4 ha ploto Kazokiškių miško, galbūt tam, kad atitolintų teisės aktuose nustatytą neperžengiamą ribą. Iškirstas brandus vertingas miškas, valstybei padaryta milžiniška žala, kuriai užkirsti kelią privalo Aplinkos ministerija. TIPK leidimas išduotas
pažeidžiant valstybės ilgalaikės raidos principus (Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m.
lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX-1187), Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos ir
jos įgyvendinimo nuostatas (2003 m. rugsėjo 11 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1160),
nes didžiausių pajėgumų Lietuvoje sąvartyną leista eksploatuoti istoriniame Lietuvos
valstybingumui regione. Atsakovo Vilniaus RAAD veiksmai, visiškai ignoruojant visuomenės ir valstybės interesus dėl Kazokiškių sąvartyno, tęsiasi nuo 2006 metų, kaskart,
kai teismas priima atsakovui nepalankų sprendimą dėl neteisėto TIPK leidimo Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui panaikinimo, Vilniaus RAAD, ignoruodamas teisingumą ir protingumą, atlieka neteisėtus veiksmus (administracinės bylos Nr. I-1320/2006,
Nr. I-2489-16/2007 bei Nr. A525-844/2010). Mano, jog yra pagrindas šioje byloje priimti
atskirąją nutartį, reaguojant į neteisėtus atsakingos institucijos Vilniaus RAAD veiksmus
ir iškelti šios valstybinės institucijos vadovų bei atsakingų pareigūnų teisinės atsakomybės
už neteisėtus veiksmus klausimą. Vilniaus RAAD, kurio įstatyminė pareiga yra užtikrinti
tinkamą teisėto ir pagrįsto TIPK leidimo išdavimo procedūrą, ginčijamą TIPK leidimą
išdavė neteisėtai, žinodamas ir negalėdamas nežinoti, jog nėra atliktos poveikio aplinkai
vertinimo procedūros, būtinos eksploatuoti I priedo įrenginius.
Vilniaus RAAD atsiliepime pareiškėjų skundus prašė atmesti kaip nepagrįstus
(I t., b. l. 125–128). Paaiškino, kad LVAT 2010 m. spalio 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A525 844/2010 patenkino Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenės ir G. G. skundą, panaikindamas Vilniaus RAAD 2007 m. rugsėjo 10 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą UAB „VAATC“ Vilniaus
apskrities komunalinių atliekų sąvartynui, dėl pasibaigusių Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų galiojimo terminų. Nurodytu sprendimu
teismas atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams. PAV įstatymo 2 priedo 11.2
punktas nustato, kad planuojamoms nepavojingų atliekų šalinimo veikloms (įskaitant
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nepavojingų atliekų sąvartynų įrengimui, jų modernizacijai, plėtrai ar pan.) turi būti
atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Todėl PAV įstatymo nustatyta
tvarka, UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario 4 d. pateikė Vilniaus RAAD informaciją atrankai dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo. PAV atrankoje pateikta išsami informacija
apie esamą situaciją, t. y. šiuo metu veikiančio sąvartyno daromą poveikį aplinkai, numatomą modernizuoti sąvartyno filtrato tvarkymo sistemą, įdiegiant filtrato valymo
įrenginius sąvartyno teritorijoje, planuojamą naudoti modernią atliekų perdengimo
technologiją, į sąvartyną priimamų šalinti atliekų srautų mažinimą, nutraukiant turgaviečių atliekų ir smėliagaudžių atliekų šalinimą sąvartyne, mažinant sąvartyno poveikį
aplinkai. Tokiu būdu pateikta informacija apie poveikį aplinkai apėmė visą sąvartyno veiklą, įtraukiant dabar vykdomą veiklą bei planuojamą modernizaciją. Be to, nuo
2007 metų eksploatuojant Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyną, buvo vykdomas požeminio vandens, filtrato, išmetamų dujų monitoringas. Nuo pat eksploatacijos pradžios teršalų viršijimų nebuvo nustatyta. Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d.
raštu Nr. VR-1.7-327 priėmė atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Priėmus šią atrankos išvadą, nė vienas iš poveikio aplinkai vertinimo subjektų (Elektrėnų savivaldybės administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos centras,
Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys) per nustatytą laiką nepateikė prašymo persvarstyti šią išvadą. Minėta
išvada buvo persvarstyta Kazokiškių bendruomenės prašymu. PAV įstatymo nustatyta tvarka persvarsčius išvadą, 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-1.7-536 buvo priimta galutinė atrankos išvada, kad Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas. Kazokiškių bendruomenė su galutine atrankos išvada supažindinta 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-4.3-193, ir niekas šios išvados teisės aktų
nustatyta tvarka neskundė. Vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punktu, nepavojingų atliekų šalinimo veikla patenka į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą. Vilniaus RAAD 2011 m.
vasario 28 d. priėmė atrankos išvadą, 2011 m. balandžio 5 d. galutinę atrankos išvadą, t. y.
atliko teismo nurodytas PAV įstatyme numatytas procedūras ir išdavė naują 2011 m.
spalio 17 d. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11
„Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas, Kazokiškių kaimas,
Kazokiškių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė“. Pažymi, jog vadovaujantis PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, o Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas veikia jau ne
vienerius metus.
Dėl neva padarytų TIPK leidimo išdavimo tvarkos ir kitų teisės aktų imperatyvių
normų pažeidimų paaiškina, kad paraiška TIPK leidimui gauti 2011 m. birželio 20 d.
pateikta Vilniaus RAAD, 2011 m. liepos 18 d. paraiška suderinta su Elektrėnų savivaldybės administracija, 2011 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centru. Vadovaujantis patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) (Žin., 2002,
Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829) 70 punktu, apie TIPK paraiškos priėmimą buvo informuota visuomenė. Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 51 suinteresuotos visuomenės atstovai pateikė prieštaravimą dėl TIPK leidimo išdavimo, tačiau šiame prieštaravime jokių konkrečių pastabų ar pasiūlymų dėl paraiškos, TIPK leidimo
131

I. Administracinių teismų praktika

sąlygų nustatymo pateikta nebuvo. Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 5 d. pateikė Elektrėnų savivaldybės administracijai ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui parengtą
UAB „VAATC“ Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno (Kazokiškių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.) TIPK leidimo projektą. TIPK leidimo projektas buvo
prieinamas visuomenei (buvo paskelbtas Vilniaus RAAD interneto svetainės rubrikoje
„Išduodami leidimai / TIPK leidimų projektai“). Elektrėnų savivaldybė 2011 m. rugsėjo
20 d. raštu Nr. 03.2-07-1477 TIPK leidimo projektą suderino. Vilniaus visuomenės
sveikatos centras šį projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. (12-46)-2-3455.
Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 17 d. išdavė TIPK leidimą. Vadovaujantis TIPK taisyklių 75 punktu Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 25 d. paskelbė visuomenei informaciją
apie TIPK leidimo išdavimą dienraštyje „Respublika“, „Elektrėnų žinios“ bei patalpino
TIPK leidimą Vilniaus RAAD interneto svetainėje www.vrd.am.lt.
Vilniaus RAAD prašymu, prieš naujo 2011 m. spalio 17 d. TIPK leidimo
Nr. VR-4.7-V-01-E-11 išdavimą, Aplinkos ministerijos specialistai įvertino paraiškos
TIPK leidimui gauti ir TIPK leidimo rengimo ir derinimo procedūras ir Aplinkos ministerijos 2011 m. spalio 17 d. raštu Nr. (10-3)-D8-9242 pateikė Aplinkos ministerijos
specialistų nuomonę, jog šios procedūros atliktos tinkamai.
Dėl neva padarytų TIPK leidimo išdavimo tvarkos pažeidimų, pasireiškiančių tariamu suinteresuotos visuomenės prieštaravimų ignoravimu, pažymėjo, kad, kaip matyti iš TIPK leidimo išdavimo procedūros metu Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 21 d.
gautų suinteresuotos visuomenės prieštaravimų 2011 m. rugsėjo 20 d. Nr. 51 (pasirašytas tame tarpe ir Kazokiškių bendruomenės), esminis šių prieštaravimų argumentas – „TIPK leidimas eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną negali būti išduotas neatlikus
poveikio aplinkai vertinimo“. Dar PAV procedūrų metu, t. y. 2011 m. kovo 30 d., Vilniaus RAAD organizavo 2011 m. vasario 28 d. priimtos atrankos išvados Nr. VR-1.7327 persvarstymą. Šis persvarstymas organizuotas Vilniaus RAAD 2011 m. kovo 21 d.
gavus Kazokiškių bendruomenės reikalavimą persvarstyti atrankos išvadą. PAV atrankos išvados persvarstymo metu, dalyvaujant Kazokiškių bendruomenės atstovams, buvo
atsakyta į visus Kazokiškių bendruomenės keliamus klausimus, susijusius su PAV procedūromis. Persvarsčius 2011 m. vasario 28 d. priimtą atrankos išvadą Nr. VR-1.7-327,
2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-1.7-536 buvo priimta galutinė atrankos išvada, kad
Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Kazokiškių bendruomenė su galutine atrankos išvada supažindinta 2011 m. balandžio
5 d. raštu Nr. VR-4.3-193 ir niekas šios išvados teisės aktų nustatyta tvarka neskundė.
Atsižvelgiant į tai, jog TIPK leidimo išdavimo procedūrų metu Vilniaus RAAD
2011 m. rugsėjo 21 d. gautuose suinteresuotos visuomenės 2011 m. rugsėjo 20 d. prieštaravimuose Nr. 51 nebuvo pareikšta pastabų nei dėl paraiškos TIPK leidimui gauti,
nei dėl TIPK leidimų sąlygų, o keliami klausimai susiję tik su užbaigta PAV procedūra,
vadovaujantis TIPK taisyklių 73 punktu, į šiuos prieštaravimus atsakyta TIPK leidimo
I dalies 11 punkte „Suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai“. TIPK leidimo I
dalies 11 punkte nurodyta, jog Kazokiškių bendruomenės 2011 m. rugsėjo 20 d. prieštaravimas Nr. 51 pridedamas TIPK leidimo prieduose ir atsižvelgiant į tai, kad prieštaravimuose nėra konkrečių pastabų ar prašymų dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatacijos, papildomi reikalavimai ar pastabos į TIPK
leidimą neįtraukti. Visi klausimai, Kazokiškių bendruomenės prieštaravimai, susiję su
PAV procedūromis, išspręsti ir į juos atsakyta PAV atrankos išvados persvarstymo,
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kuriame dalyvavo ir Bendruomenės atstovai, metu. Konstatuoja, kad skundo argumentai dėl neva pažeistų Orhuso konvencijos nuostatų ar Europos Sąjungos direktyvų yra
nepagrįsti. Vietos gyventojų interesus atstovaujanti Elektrėnų savivaldybė suderino
tiek paraišką TIPK leidimui gauti, tiek TIPK leidimo projektą (Elektrėnų savivaldybės
2011 m. liepos 18 d. raštas Nr. 03.2-07-1199, 2011 m. rugsėjo 20 d. raštas
Nr. 03.2-07-1477), o Elektrėnų savivaldybės konkretūs pasiūlymai įtraukti į TIPK
leidimą.
Dėl Sanitarinės apsaugos zonos (toliau – ir SAZ), SAZ ribų nustatymo dokumentų, Kazokiškių sąvartyno vietos paaiškino, kad pagal Vilniaus RAAD nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717
(Žin., 2004, Nr. 8-192; 2007, Nr. 21-806), Vilniaus RAAD funkcijos yra reglamentuotos
išimtinai aplinkos apsaugos srityje. SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimas, derinimas, tvirtinimas (t. y. SAZ nustatymas), registravimas bei kontrolė nėra Vilniaus RAAD
kompetencijos klausimai. SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimo, derinimo, tvirtinimo (SAZ nustatymo), registravimo, kontrolės funkcijos, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymais, priskirtos Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos bei savivaldybių institucijoms. Kompetentinga SAZ klausimais institucija – Vilniaus visuomenės
sveikatos centras 2011 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. (12-46)-12-60-199 suderino paraišką TIPK leidimui gauti, o TIPK leidimo projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu
Nr. (12-46)-2-3455. Elektrėnų savivaldybės administracija paraišką TIPK leidimui gauti suderino 2011 m. liepos 18 d. raštu Nr. 03.2-07-1199, o 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu
Nr. 03.2-07-1477 suderino TIPK leidimo projektą. Pažymi, kad 500 m sanitarinė apsaugos zona buvo patvirtinta bei kiti klausimai, susiję su specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis išspręsti dar Elektrėnų savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 5 d. sprendimu „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ Nr. 55, todėl pareiškėjų
argumentai, jog nėra SAZ ribų nustatymo dokumento ar priekaištai dėl specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų pažeidimo yra nepagrįsti. TIPK leidimu tik įgyvendinami ankstesnių teritorijų planavimo, PAV procedūrų metu patvirtinti sprendiniai. LVAT 2008 m. gegužės 23 d. neskundžiama nutartimi administracinėje byloje
Nr. A525-132/2008 pripažino, kad Elektrėnų savivaldybės patvirtintos Sąlygos bendriesiems, specialiesiems, detaliesiems ir specialiojo planavimo dokumentams rengti; Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas dėl „Detaliojo plano patvirtinimo“; Elektrėnų
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išduotas
statybos leidimas sąvartynui statyti; Vilniaus RAAD išvada dėl Techninio projekto dalies Aplinkos apsauga yra priimti / išduoti tinkamai. Klausimai, susiję su kultūros paveldu, nepriskirti Vilniaus RAAD kompetencijai. Atsakinga už kultūros paveldą institucija, t. y. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, dalyvavo
2011 m. PAV procedūrose dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno. Šių PAV procedūrų metu jokių pastabų, prieštaravimų ar pasiūlymų iš Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio negauta (atrankos išvada, Vilniaus RAAD
2011 m. kovo 24 d. raštas Nr. VR-4.3-173 „Dėl atrankos persvarstymo“, galutinė atrankos
išvada pateiktos Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniam padaliniui).
Vilniaus RAAD atsiliepime į Lietuvos Sąjūdžio skundą prašė skundą atmesti kaip
nepagrįstą, pažymėjo, kad palaiko savo poziciją, išdėstytą atsiliepime į pareiškėjos
Kazokiškių bendruomenė skundą (IV t., b. l. 141).
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liepime į Kazokiškių bendruomenės skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (IV t.,
b. l. 48–51). Paaiškino, kad LVAT, priimdamas sprendimą dėl TIPK leidimo panaikinimo, nenustatė pažeidimų rengiant, svarstant su visuomene ar priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Nebuvo nustatyta pažeidimų ir rengiant, svarstant ir tvirtinant teritorijų planavimo
dokumentus, techninį projektą ar išduodant statybos leidimą. Teismas taip pat nenustatė, kad 2007 m. rugsėjo 10 d. išduodant TIPK leidimą būtų pažeistos svarstymo su visuomene procedūros ar kad dėl išduoto TIPK leidimo būtų daroma žala
aplinkai, ar kad jį išduodant būtų pažeistas viešasis interesas. TIPK leidimas, išduotas
2007 m. rugsėjo 10 d., buvo panaikintas dėl teismo nustatyto procedūrinio pažeidimo,
t. y. dėl aplinkybės, kad Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo sprendimas galiojo tik TIPK paraiškos priėmimo metu, bet ne TIPK leidimo išdavimo metu
(2007 m. rugsėjo 10 d.). LVAT atidėjo šio sprendimo vykdymą vieneriems metams ir
kartu nurodė galimus per šį laikotarpį priimti atsakingų institucijų sprendimus dėl tolimesnio Vilniaus apskrities savivaldybėse susidarančių atliekų šalinimo (pvz., naujo TIPK leidimo teisės aktų nustatyta tvarka išdavimas). Įvertinus šiuos LVAT sprendimo argumentus UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario 4 d. Vilniaus RAAD
pateikė informaciją atrankai dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų
sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo. Pažymėjo, jog PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punktas nustato, kad planuojamoms nepavojingų atliekų šalinimo
veikloms (tarp jų – nepavojingų atliekų sąvartynų įrengimui, jų modernizacijai, plėtrai ar pan.), turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Atsižvelgiant
į tokią įstatymo nuostatą ir buvo pateikta informacija būtent dėl PAV atrankos. Pagrindinis skunde nurodytas argumentas, dėl kurio, pareiškėjų nuomone, 2011 m. lapkričio 17 d. išduotas TIPK leidimas yra neteisėtas, yra tai, kad jis išduotas atliekų
tvarkymui ir šalinimui Kazokiškių sąvartyne neatlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Pažymi, kad poveikio aplinkai vertinimo tikslas tiek pagal PAV įstatymą, tiek pagal
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių
projektų poveikio aplinkai vertinimo (toliau − PAV direktyva) yra įvertinti veiklos, kuri
dar tik planuojama, poveikį aplinkai. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apskrities regioninis
komunalinių atliekų sąvartynas yra jau keletą metų veikiantis objektas, tačiau atsižvelgiant į minėto LVAT sprendimo (kuriuo buvo panaikintas 2007-09-10 TIPK leidimas)
argumentus ir siekiant tinkamai įgyvendinti vieną iš LVAT nurodytų galimų sprendimo
būdų, pagal Vilniaus RAAD pateiktus paaiškinimus, priimant išvadą dėl atrankos dėl
PAV, buvo įvertinta informacija, apimanti visą sąvartyno veiklą, įtraukiant dabar vykdomą veiklą bei planuojamą modernizaciją.
Pagal Vilniaus RAAD pateiktą informaciją, UAB „Ekokonsultacijos“ PAV atrankos medžiagoje pateikta išsami informacija apie esamą situaciją, t. y. šiuo metu veikiančio sąvartyno daromą poveikį aplinkai, numatomą modernizuoti sąvartyno filtrato tvarkymo sistemą įdiegiant filtrato valymo įrenginius sąvartyno teritorijoje,
planuojamą naudoti modernią atliekų perdengimo technologiją, į sąvartyną priimamų šalinti atliekų srautų mažinimą, nutraukiant turgaviečių atliekų ir smėliagaudžių
atliekų šalinimą sąvartyne mažinant sąvartyno poveikį aplinkai. Tokiu būdu pateikta
informacija apie poveikį aplinkai apėmė visą sąvartyno veiklą, įtraukiant dabar vykdomą veiklą bei planuojamą modernizaciją. Vilniaus RAAD, įvertinęs atrankai pateiktą
informaciją, 2011 m. vasario 28 d. raštu Nr. VR-1.7-327 priėmė atrankos Išvadą, kad
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PAV neprivalomas. PAV įstatymo nustatyta tvarka, gavus Kazokiškių bendruomenės
prašymą, minėta atrankos Išvada buvo persvarstyta, o 2011 m. balandžio 5 d. raštu
Nr. VR-1.7-536 buvo priimta galutinė atrankos išvada, kad Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui PAV neprivalomas. Kazokiškių bendruomenė su galutine atrankos išvada supažindinta 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-4.3-193, skundų ar prieštaravimų
dėl tokios galutinės atrankos išvados pareiškėja Kazokiškių bendruomenė nepateikė.
Po atliktų minėtų PAV procedūrų Vilniaus RAAD 2011 m. birželio 20 d. buvo pateikta paraiška TIPK leidimui gauti, kuri 2011 m. liepos 18 d. suderinta su Elektrėnų savivaldybės administracija, 2011 m. rugpjūčio 23 d. su Vilniaus visuomenės sveikatos
centru. Atitinkamai apie TIPK paraiškos priėmimą buvo informuota visuomenė. Įvertinus TIPK paraišką, atsižvelgus į tai, kad minėtos atsakingos institucijos prieštaravimų dėl pateiktos TIPK paraiškos neturėjo, Vilniaus RAAD 2011-09-05 Elektrėnų savivaldybės administracijai ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui pateikė parengtą
UAB „VAATC“ Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno TIPK leidimo projektą.
Taip, kaip ir TIPK paraiška, taip ir TIPK leidimo projektas buvo prieinamas visuomenei
(paskelbtas Vilniaus RAAD interneto svetainės rubrikoje „Išduodami leidimai / TIPK leidimų projektai“). Todėl pareiškėjų dėstomiems argumentams, kad visuomenė buvo ignoruojama priimant sprendimus dėl TIPK leidimo išdavimo ir kad dėl to buvo pažeistos
TIPK taisyklių ar Orhuso konvencijos nuostatos, nėra pagrindo. Visuomenės įtraukimą į
minėtas procedūras papildomai patvirtina ir tai, kad susipažinę su paskelbta informacija
dėl TIPK leidimo projekto pateikimo, suinteresuotos visuomenės atstovai 2011-09-20 raštu Nr. 51 Vilniaus RAAD pateikė prieštaravimą dėl TIPK leidimo išdavimo. Tačiau šiame
prieštaravime jokių konkrečių pastabų ar pasiūlymų dėl pateiktos paraiškos TIPK leidimui
ar dėl TIPK leidimo sąlygų nustatymo pateikta nebuvo. Esminis suinteresuotos visuomenės atstovų (tarp jų – ir Kazokiškių bendruomenės) argumentas buvo analogiškas skunde
nurodytam − tai, kad TIPK negali būti išduotas, nes neva neatliktos PAV procedūros. Dėl
tokio visuomenės argumento dar PAV procedūrų metu, apie kurias pasisakyta atsiliepimo
pradžioje, Vilniaus RAAD, atsižvelgdamas į tai, kad buvo gautas Kazokiškių bendruomenės reikalavimas persvarstyti šią išvadą, organizavo šios atrankos persvarstymą, kurio
metu, pagal Vilniaus RAAD pateiktą informaciją, dalyvaujant Kazokiškių bendruomenės
atstovams, buvo atsakyta į visus Kazokiškių bendruomenės keliamus klausimus, susijusius
su PAV procedūromis. Priimtos galutinės PAV atrankos Išvados pareiškėjai neskundė.
Atsižvelgiant į tai, jog TIPK leidimo išdavimo procedūrų metu Vilniaus RAAD gautuose
suinteresuotos visuomenės prieštaravimuose (minėtu 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 51)
nebuvo pareikšta pastabų nei dėl paraiškos TIPK leidimui gauti, nei dėl TIPK leidimo
sąlygų, o keltas esminis klausimas, susijęs tik su užbaigta PAV procedūra, vadovaujantis
TIPK taisyklių 73 punktu, Vilniaus RAAD į šiuos prieštaravimus atsakė TIPK leidimo
I dalies 11 punkte „Suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai“.
Elektrėnų savivaldybė 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 03.2-07-1477 TIPK leidimo projektą suderino. Vilniaus visuomenės sveikatos centras šį projektą suderino
2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. (12-46)-2-3455. Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 17 d. išdavė
TIPK leidimą, apie tai paskelbė 2011 m. spalio 25 d. dienraštyje „Respublika“, „Elektrėnų
žinios“ bei patalpino TIPK leidimą Vilniaus RAAD interneto svetainėje www.vrd.am.lt.
Pažymėjo, kad skunde dėstomi argumentai nėra konkretūs, nenurodomos konkrečios teisės aktų nuostatos, kurias, pareiškėjų nuomone, pažeidė Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamentas. Apsiribojama abstrakčiais argumentais, tokiais, kaip
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kad Kazokiškių sąvartynas − didžiulę taršą į aplinką skleidžiantis įrenginys, nors nepateikiami jokie įrodymai, kad tokia tarša skleidžiama ar kad sąvartynas neatitinka aplinkosauginių reikalavimų. Priešingai – LVAT, panaikindamas 2007 m. rugsėjo 10 d. TIPK
leidimą, nenustatė pažeidimų rengiant, svarstant su visuomene ar priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Nebuvo nustatyta pažeidimų ir rengiant, svarstant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus, techninį projektą ar išduodant statybos leidimą. Teismas taip pat nenustatė, kad
2007 m. rugsėjo 10 d. išduodant TIPK leidimą būtų pažeistos svarstymo su visuomene procedūros ar kad dėl išduoto TIPK leidimo būtų daroma žala aplinkai ar kad
jį išduodant būtų pažeistas viešasis interesas. LVAT 2008 m. gegužės 23 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A525-l32/2008 pripažino, kad Elektrėnų savivaldybės patvirtintos Sąlygos bendriesiems, specialiesiems, detaliesiems ir specialiojo planavimo
dokumentams rengti; Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas dėl „Detaliojo plano
patvirtinimo“; Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išduotas statybos apsauga yra priimti / išduoti tinkamai. Tai daro nepagrįstus ir pareiškėjų dėstomus argumentus dėl neva SAZ ribų nustatymo dokumentų
nebuvimo ar dėl kitų nurodomų klausimų, susijusių su specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, kadangi šie klausimai jau buvo nagrinėti LVAT ir minėtame
2008 m. gegužės 23 d. sprendime pripažinti kaip teisėti. Be to, aplinkos ministro
2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 patvirtintuose Vilniaus RAAD nuostatuose
šios institucijos kompetencija apibrėžiama išimtinai aplinkos apsaugos srityje, todėl
nei SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimas, derinimas, tvirtinimas, registravimas
bei kontrolė, nei klausimai, susiję su kultūros paveldu, nėra priskirti Vilniaus RAAD
kompetencijai. Šiais klausimais kompetentingos institucijos, pagal Vilniaus RAAD
pateiktą informaciją, dalyvavo tiek PAV, tiek TIPK procedūrose. Minėtos institucijos
(Vilniaus visuomenės sveikatos centras ir Elektrėnų savivaldybės administracija) savo
poziciją dėl rengiamų ir išduodamų dokumentų (PAV ir TIPK) išreiškė suderindami šiuos dokumentus. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys,
dalyvaudamas PAV procedūrose, jokių pastabų ar prieštaravimų nepareiškė.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į Lietuvos Sąjūdžio skundą paaiškino, kad palaiko savo atsiliepime į Kazokiškių bendruomenės skunde išdėstytus argumentus. Nurodė, kad pareiškėjo dėstomi
abstraktūs argumentai negali būti laikomi teisiškai reikšmingais.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VAATC“ 2011 m. gruodžio 19 d. atsiliepime
Kazokiškių bendruomenės skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą (IV t., b. l. 142–145).
Paaiškino, kad PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punktas numato, kad planuojamoms nepavojingų atliekų šalinimo veikloms − nepavojingų atliekų sąvartynų įrengimui, jų modernizacijai ir plėtrai, turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. PAV
įstatymo nustatyta tvarka, UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario 4 d. pateikė Vilniaus RAAD informaciją atrankai dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo. PAV atrankoje pateikta išsami informacija apie esamą situaciją, t. y. šiuo metu veikiančio sąvartyno daromą
poveikį aplinkai, numatomą modernizuoti sąvartyno filtrato tvarkymo sistemą
įdiegiant filtrato valymo įrenginius sąvartyno teritorijoje, planuojamą naudoti
modernią atliekų perdengimo technologiją, į sąvartyną priimamų šalinti atliekų srautų
mažinimą, nutraukiant turgaviečių atliekų ir smėliagaudžių atliekų šalinimą sąvartyne,
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mažinant sąvartyno poveikį aplinkai. Tokiu būdu pateikta informacija apie poveikį
aplinkai apėmė visą sąvartyno veiklą, įtraukiant dabar vykdomą veiklą bei planuojamą
modernizaciją. Nuo 2007 m. eksploatuojant Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyną, buvo vykdomas požeminio vandens, filtrato, išmetamų dujų monitoringas. Nuo
pat eksploatacijos pradžios teršalų viršijimų nebuvo nustatyta. Vilniaus RAAD 2011 m.
vasario 28 d. raštu Nr. VR-1.7-327 priėmė atrankos Išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Priėmus šią atrankos išvadą, nė vienas iš poveikio aplinkai vertinimo
subjektų (Elektrėnų savivaldybės administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos centras,
Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys) per nustatytą laiką nepateikė prašymo persvarstyti šią išvadą. Išvada buvo
persvarstyta Kazokiškių bendruomenės prašymu. PAV įstatymo nustatyta tvarka persvarsčius išvadą, 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-1.7-536 buvo priimta galutinė atrankos išvada, kad Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas. Kazokiškių bendruomenė su galutine atrankos išvada supažindinta
2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-4.3-193, ir niekas šios išvados neskundė. Vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punktu, nepavojingų atliekų šalinimo veikla patenka į
planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą. Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. priėmė atrankos išvadą,
2011 m. balandžio 5 d. galutinę atrankos išvadą, t. y. atliko teismo nurodytas PAV įstatyme numatytas procedūras ir išdavė naują 2011 m. spalio 17 d. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 „Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas, Kazokiškių kaimas, Kazokiškių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė“.
Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3
straipsnio 1 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, o
Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas veikia jau ne vienerius metus. Paraiška TIPK leidimui gauti 2011 m. birželio 20 d. pateikta Vilniaus RAAD, 2011 m.
liepos 18 d. ji suderinta su Elektrėnų savivaldybės administracija, 2011 m. rugpjūčio 23 d.
Vilniaus visuomenės sveikatos centru. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 70 punktu, apie TIPK
paraiškos priėmimą buvo informuota visuomenė. Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 20 d.
raštu Nr. 51 suinteresuotos visuomenės atstovai pateikė prieštaravimą dėl TIPK leidimo
išdavimo, tačiau šiame prieštaravime jokių konkrečių pastabų ar pasiūlymų dėl paraiškos,
TIPK leidimo sąlygų, nustatymo pateikta nebuvo. Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 5 d.
pateikė Elektrėnų savivaldybės administracijai ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui
parengtą UAB „VAATC“ Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno (Kazokiškių
k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.) TIPK leidimo projektą. TIPK leidimo projektas buvo
prieinamas visuomenei (buvo paskelbtas Vilniaus RAAD interneto svetainės rubrikoje
„Išduodami leidimai / TIPK leidimų projektai“). Elektrėnų savivaldybė 2011 m. rugsėjo
20 d. raštu Nr. 03.2-07-1477 TIPK leidimo projektą suderino. Vilniaus visuomenės sveikatos centras šį projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. (12-46)-2-3455. Vilniaus
RAAD 2011 m. spalio 17 d. išdavė TIPK leidimą. Vadovaujantis TIPK taisyklių 75 punktu Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 25 d. paskelbė visuomenei informaciją apie TIPK leidimo išdavimą dienraštyje „Respublika“, „Elektrėnų žinios“ bei patalpino TIPK leidimą
Vilniaus RAAD interneto svetainėje. Vilniaus RAAD prašymu, prieš naujo 2011 m. spalio 17 d. TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-11 išdavimą, Aplinkos ministerijos specialistai
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įvertino paraiškos TIPK leidimui gauti ir TIPK leidimo rengimo ir derinimo procedūras
ir Aplinkos ministerijos 2011 m. spalio 17 d. raštu Nr. (10-3)-D8-9242 pateikė Aplinkos
ministerijos specialistų nuomonę, jog šios procedūros atliktos tinkamai. Atsižvelgiant į
tai, jog TIPK leidimo išdavimo procedūrų metu Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 21 d.
gautuose suinteresuotos visuomenės prieštaravimuose 2011 m. rugsėjo 20 d. Nr. 51 nebuvo pareikšta pastabų nei dėl paraiškos TIPK leidimui gauti, nei dėl TIPK leidimų sąlygų,
o keliami klausimai susiję tik su užbaigta PAV procedūra, vadovaujantis TIPK taisyklių
73 punktu, į šiuos prieštaravimus atsakyta TIPK leidimo I dalies 11 punkte „Suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai“. TIPK leidimo I dalies 11 punkte nurodyta, jog
Kazokiškių bendruomenės 2011 m. rugsėjo 20 d. prieštaravimas Nr. 51 pridedamas TIPK
leidimo prieduose ir atsižvelgiant į tai, kad prieštaravimuose nėra konkrečių pastabų ar
prašymų dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatacijos,
papildomi reikalavimai ar pastabos į TIPK leidimą neįtraukti. Kazokiškių bendruomenės
prieštaravimai, susiję su PAV procedūromis, išspręsti ir į juos atsakyta PAV atrankos išvados persvarstymo metu, kur dalyvavo ir Kazokiškių bendruomenės atstovai. Skundo argumentai dėl pažeistų Orhuso konvencijos nuostatų ar ES direktyvų yra nepagrįsti. Vietos gyventojų interesams atstovaujanti Elektrėnų savivaldybė suderino tiek paraišką TIPK
leidimui gauti, tiek TIPK leidimo projektą. Elektrėnų savivaldybės konkretūs pasiūlymai
įtraukti į TIPK leidimą. Pažymi, kad pagal Vilniaus RAAD nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 (Žin., 2004,
Nr. 8-192; 2007, Nr. 21-806), Vilniaus RAAD funkcijos yra reglamentuotos išimtinai
aplinkos apsaugos srityje. SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimas, derinimas, tvirtinimas (t. y. SAZ nustatymas), registravimas bei kontrolė, vadovaujantis Sveikatos apsaugos
ministro įsakymais, priskirti Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos bei savivaldybių
institucijoms. Kompetentinga SAZ klausimais institucija – Vilniaus visuomenės sveikatos
centras 2011 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. (12-46)-12-60-199 suderino paraišką TIPK
leidimui gauti, o TIPK leidimo projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr.
(12-46)-2-3455. Elektrėnų savivaldybės administracija paraišką TIPK leidimui gauti suderino 2011 m. liepos 18 d. raštu Nr. 03.2-07-1199, o 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu
Nr. 03.2-07-1477 suderino TIPK leidimo projektą. Pažymi, kad 500 m sanitarinė apsaugos zona buvo patvirtinta bei kiti klausimai, susiję su specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, išspręsti dar Elektrėnų savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 5 d.
sprendimu „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ Nr. 55, todėl pareiškėjų argumentai, jog
nėra SAZ ribų nustatymo dokumento ar priekaištai dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų pažeidimo yra nepagrįsti. TIPK leidimu tik įgyvendinami ankstesnių teritorijų planavimo, PAV procedūrų metu patvirtinti sprendimai. Akcentuoja, kad LVAT
2008 m. gegužės 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-132/2008 pripažino, jog
Elektrėnų savivaldybės patvirtintos Sąlygos bendriesiems, specialiesiems, detaliesiems ir
specialiojo planavimo dokumentams rengti; Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas
dėl „Detaliojo plano patvirtinimo“; Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros
ir teritorijų planavimo skyriaus išduotas statybos leidimas sąvartynui statyti; Vilniaus
RAAD išvada dėl Techninio projekto dalies Aplinkos apsauga yra priimti ir išduoti tinkamai. Atsakinga už kultūros paveldą institucija – Kultūros paveldo departamento Vilniaus
teritorinis padalinys – dalyvavo 2011 m. PAV procedūrose dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno. Šių PAV procedūrų metu jokių pastabų, prieštaravimų ar pasiūlymų iš Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio negau138
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ta (atrankos Išvada, Vilniaus RAAD 2011 m. kovo 24 d. raštas Nr. VR-4.3-173 „Dėl
atrankos persvarstymo“, galutinė atrankos išvada pateiktos Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniam padaliniui).
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VAATC“ 2012 m. kovo 30 d. atsiliepime
pareiškėjų skundą taip pat prašė atmesti kaip nepagrįstą (V t., b. l. 30–32). Paaiškino,
kad vykdoma ir numatoma ateityje vykdyti veikla patenka į PAV įstatymo 2 priedo
sąrašą (11.2. p. – „nepavojingų atliekų naudojimas energijai gauti ar šalinimas, išskyrus
1 priedo 9.7 punkte nurodytą veiklą“). Sąvartyne nevykdomos ir nenumatomos vykdyti veiklos, nurodytos 1 priedo 9.7 punkte („nepavojingų atliekų naudojimas energijai
gauti ar šalinimas jas deginant ar apdorojant cheminiu būdu (kai numatoma naudoti ar šalinti 100 ir daugiau tonų per parą atliekų“). Atliekos sąvartyne nenaudojamos
energijai gauti, to nenumatoma daryti ir ateityje. Jos nedeginamos ir nėra apdorojamos cheminiu būdu, to ateityje taip pat nenumatoma daryti. Sąvartyne atliekos iškraunamos, sustumiamos į kaupą, sutankinamos ir perdengiamos gruntu ar inertinėmis
medžiagomis arba rišamųjų medžiagų mišiniu, pagamintu iš polimerų ir perdirbto plaušo. Tvirtino, kad uždengimas tokiu rišamųjų medžiagų mišiniu nėra cheminis
apdorojimas, o tik viena iš alternatyvų atliekų uždengimui gruntu ar inertinėmis medžiagomis, kas pripažįstama geriausiai prieinamu gamybos būdu. Tai įrodo faktas, kad
UAB „VAATC“ atliekų uždengimui rišamųjų medžiagų mišiniu pirko specialią įrangą,
skirtą medžiagos sąvartyno perdengimo skleidimui. Tai įrodo ir poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje pateikiamas Aplinkos agentūros raštas, kuriame nurodoma, kad planuojamos naudoti perdengimams medžiagos yra sąvartyno uždengimo
medžiagos. Pareiškėjai neteisingai nurodo, kad poveikio aplinkai vertinimo metu buvo
vertinamos tik atskiros priemonės, mažinančios sąvartyno poveikį aplinkai (filtrato
valymo įrenginių diegimas, atliekų perdengimo technologijos modernizavimas bei tam
tikrų atliekų šalinimo nutraukimas). Pateiktos Vilniaus RAAD, o taip pat Kazokiškių
seniūnijai informacijos planuojamos ūkinės veiklos atrankai tituliniame lape nurodoma planuojama ūkinė veikla – „Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų
sąvartyno eksploatavimas“. Pateiktoje informacijoje dėl poveikio aplinkai vertinamas
viso sąvartyno eksploatacijos, o ne sąvartyno modernizavimo priemonių poveikis
aplinkai. Pateikiant informaciją apie galimo poveikio šaltinius, nurodomos visos susidarančios ir planuojamos tvarkyti atliekos (poskyris 4.1), vertinami visi transporto
srautai (poskyris 4.4), visi oro taršos šaltiniai (poskyris 4.7). Vykdant sąvartyno aplinkos monitoringą, neigiamas poveikis aplinkai nenustatytas, atvirkščiai, konstatuojamas kai kurių rodiklių gerėjimas. 2011 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. VR-1.7-536
Vilniaus RAAD priimtos galutinės atrankos išvadoje, jos 3 punkte „Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas“ nurodoma: „Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimas (atliekų šalinimas), įdiegiant naujas sąvartyno filtrato tvarkymo ir
atliekų sluoksnių perdengimo technologijas“, t. y. veikla yra sąvartyno eksploatavimas,
o naujos technologijos nurodomos tik kaip papildomos aplinkybės. Išvados 8 punkte
nurodomi papildomi motyvai, kuriais buvo remtasi priimant Išvadą. Jie susiję ne tik su
naujomis technologijomis, bet ir su visa sąvartyno veikla (8.1, 8.2 p.). Išvados 9 punkte
nurodoma, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimui (atliekų šalinimui), įdiegiant naujas sąvartyno
eksploatavimui technologijas, t. y. ūkinė veikla, kuriai neprivalomas poveikio aplinkai
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vertinimas, nurodoma sąvartyno eksploatavimas (atliekų šalinimas), o naujos technologijos nurodomos tik kaip papildomos aplinkybės.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys atsiliepime klausimą dėl skundų tenkinimo paliko spręsti teismui (V t., b. l. 15–16, 55–56). Paaiškino, kad jo padalinys
2011 m. vasario 28 d. gavo Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. raštu Nr. VR-1.7-327
atrankos Išvadą dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo, kurioje nurodyta, kad planuojama ūkinė veikla
yra Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimas (atliekų
šalinimas), įdiegiant naujas sąvartyno filtrato tvarkymo ir atliekų sluoksnių perdengimo
technologijas. Atrankos išvadoje nurodoma, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Vilniaus RAAD 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-1.7-536 pateikė informaciją
apie priimtą galutinę atrankos Išvadą dėl minimo poveikio aplinkai vertinimo. Departamento teritorinis padalinys su išvadomis sutiko, jų neskundė, pastabų neteikė.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepime
bylą prašė nagrinėti teismo nuožiūra (V t., b. l. 57, 58). Paaiškino, kad Vilniaus RAAD į
Vilniaus visuomenės sveikatos centrą dėl Kazokiškių sąvartyno paraiškos TIPK leidimui
gauti kreipėsi 2010 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. VR-18.2-442. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, įvertinęs, ar paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus, 2010 m. gruodžio 16 d.
raštu Nr. (12-46)-12.60-187 ir 2011 m. liepos 21 d. raštu Nr. (12-46)-12.620-181 teikė
pastabas. Gavus pataisytą paraišką, kurioje buvo įvertintos pastabos, 2011 m. rugpjūčio
23 d. raštu Nr. (12-46)-12.60-199 paraišką suderino. Vilniaus RAAD TIPK leidimo projektą derinimui pateikė 2011 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. VR-18.2-555. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2011 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. (12-46)-12.60-209 pateikė Vilniaus
RAAD pasiūlymą papildyti TIPK leidimą nuostata, jog kvapų monitoringas turi apimti kvapų laboratorinius tyrimus, kvapų šaltinių nustatymą, esant reikalui, vadovaujantis
monitoringo rezultatais, turi būti nustatytos konkrečios kvapus mažinančios priemonės,
apie kvapų monitoringo rezultatus nedelsiant informuojamas Vilniaus visuomenės sveikatos centras. Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 12 d. raštu Nr. VR-1.7-1718 instituciją informavo, kad papildė TIPK leidimo projektą pasiūlyta nuostata, įrašydamas ją į TIPK leidimo papildomas sąlygas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės administracija 2011 m. gegužės 9 d. raštu Nr. 13.1-114 sprendimą prašė priimti teismo nuožiūra (V t., b. l. 96 ).
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 21 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino − panaikino Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. spalio 17 d. UAB „VAATC“ išduotą ginčo TIPK leidimą. Sprendimo
vykdymą teismas atidėjo devyniems mėnesiams.
Teismas nustatė, jog veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir PAV įstatymas) 2 priedą, kuriame
nustatytos veiklos rūšys, kurioms turi būti atliekama atranka, dėl ko poveikio aplinkai
vertinimas nebuvo privalomas. Įvertinusi Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. atrankos Išvadą Nr. VR-1.7-327 ir Vilniaus RAAD 2011 m. balandžio 5 d. galutinę atrankos
išvadą Nr. VR-1.7-536, teisėjų kolegija konstatavo, kad jos priimtos tik dėl sąvartyno
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modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo. Abiejose šiose išvadose atsakovas akcentuoja, kad įmonė veiklai turi TIPK leidimą, tačiau nenurodo jo galiojimo laiko, nors
akivaizdu, kad Išvadų priėmimo dieną jau galiojo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimas, kuriuo panaikintas anksčiau galiojęs TIPK
leidimas, tačiau teismo sprendimo įvykdymas atidėtas vieneriems metams. Šiose išvadose atsakovas 2007 m. rugsėjo 10 d. TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-11 galiojimą
laiko reikšmingu faktu. Sistemiškai aiškindamas abiejų išvadų turinį, teismas vertino,
kad situacija pateikiama tokiu būdu, jog TIPK leidimo turėjimas ir išvados dėl sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai buvimas kartu sudarytų sąlygas eksploatuoti
Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyną įdiegiant naujas sąvartyno filtrato
tvarkymo ir atliekų sluoksnių perdengimo technologijas. Sprendė, kad atranka atlikta
ir išvados priimtos tik dėl minėtų modernizavimo priemonių, o ne dėl visos sąvartyno veiklos. Nors pareiškėjai nustatyta tvarka 2011 m. balandžio 5 d. galutinės atrankos
išvados Nr. VR-1.7-536 neskundė, teisėjų kolegija vertino, kad skundžiamas aktas priimtas remiantis dokumentu, kuriuo nebuvo galima vadovautis sprendžiant TIPK leidimo visai sąvartyno veiklai išdavimo klausimą. Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į
pareiškėjos asociacijos Kazokiškių bendruomenės 2011 n. rugsėjo 20 d. prieštaravimą
Nr. 51 ir vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu
Nr. V-50 (redakcija, galiojusi nuo 2004 m. liepos 5 d. iki 2011 m. spalio 31 d.) patvirtintų Poveikio visuomenės sveikatai atvejų sąrašo 165 numeriu, turėjo būti atliktas ūkinės
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
III.
Atsakovas Vilniaus RAAD pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą ir pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais
argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad poveikio aplinkai vertinimas nebuvo privalomas, tačiau klaidingai vertino rašytinius įrodymus, susijusius
su 2011 m., t. y. prieš išduodant ginčijamą TIPK leidimą, atliktomis poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) procedūromis. UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario
4 d. Vilniaus RAAD pateikta informacija apie poveikį aplinkai apėmė visą sąvartyno
veiklą, įtraukiant dabar vykdomą veiklą bei planuojamą modernizaciją. Tiek Vilniaus
RAAD 2011 m. vasario 28 d. atrankos išvada Nr. VR-1.7-327, tiek ir Vilniaus RAAD
2011 m. balandžio 5 d. galutinė atrankos Išvada Nr. VR-1.7-536 (toliau – ir Vilniaus
RAAD išvados) priimtos dėl viso Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimo (atliekų šalinimo). PAV atrankos ribas apibrėžė būtent
UAB „Ekokonsultacijos“ pateikta informacija atrankai, tačiau teismas sprendime
šios informacijos neanalizavo, vertino išvadas remdamasis tik formaliu lingvistiniu
metodu.
2. Vilniaus RAAD išvadose aplinkybė, kad šių išvadų priėmimo metu
UAB „VAATC“ turėjo TIPK leidimą, buvo pateikta tik kaip bendro pobūdžio
informacija, o pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant 2011 m. balandžio 5 d.
galutinę atrankos Išvadą Nr. VR-1.7-536, nurodyti šios išvados 8 punkte.
3. Pirmosios instancijos teismas sprendime nepagrindė poveikio visuomenės
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sveikatai vertinimo ir TIPK leidimo išdavimo procedūrų sąsajos. Vilniaus visuomenės sveikatos centras TIPK leidimo projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu
Nr. (12-46)-2-3455, į visas šios institucijos pastabas dėl TIPK buvo atsižvelgta. Nuo pat
Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo pradžios vykdant ilgalaikę ir sistemingą stebėseną
nenustatyta neigiamo poveikio aplinkai bei aplinkos komponentams.
4. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti Vilniaus RAAD prašymus pridėti prie
šios administracinės bylos šios institucijos 2010 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr. (3.3)-A4-2995
ir 2010 m. birželio 14 d. patvirtintą Lakiųjų organinių ir neorganinių junginių koncentracijos tyrimų aplinkos ore prie Kazokiškių sąvartyno (Elektrėnų savivaldybė) ir
Kazokiškių gyvenvietės programą 2010 m. bei šios programos vykdymo ataskaitą.
Pasak apelianto, šie dokumentai įrodo sąvartyno saugumą ir nepavojingumą aplinkai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VAATC“ apeliaciniame skunde
(V t., b. l. 162–172) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. gegužės 21 d.
sprendimą ir pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus. Apeliaciniame skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus:
1. Teismas nenurodė, nepagrindė ir nemotyvavo, kodėl PAV atrankos išvadoje turi
būti pateikiama informacija apie vykstančius ar vykusius teisminius procesus, ir kaip
tai lėmė išvados neteisėtumą. Atsakovas išvadoje vertino visą jam pateiktą informaciją
apie konkrečią ūkinę veiklą, o PAV atrankos procedūrų metu 2007 m. rugsėjo 10 d.
TIPK leidimas galiojo, nes Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d.
nutarties vykdymas buvo atidėtas 1 metams.
2. Teismas neteisingai vertino įrodymus, nes atsakovo 2011 m. balandžio 5 d. galutinėje atrankos išvadoje pateikta nuoroda ne į panaikintą 2007 m. rugsėjo 10 d. TIPK
leidimą, bet į galiojantį 2009 m. rugsėjo 18 d. TIPK leidimą.
3. PAV atrankos išvada parengta pagal UAB „Ekokonsultacijos“ pateiktą medžiagą
visai sąvartyno veiklai, o ne modernizavimo priemonėms, kaip išaiškino teismas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymas nenumato galimybės atlikti PAV
tik modernizavimui. „Modernizavimo priemonės“ savarankiškai kaip ūkinė veikla nenaudojamos, jos yra sąvartyno eksploatavimo (atliekų šalinimo) proceso neatskiriama dalis.
4. Išvadą dėl PAV atrankos išvados ribotumo teismas padarė ir TIPK leidimą panaikino remdamasis tik pareiškėjų subjektyvia nuomone apie galutinę išvadą ir Visuomenės sveikatos centro atstovo paaiškinimais, kurie negali būti suabsoliutinamai
ir priešpastatomi imperatyvaus pobūdžio teisės normoms ir byloje surinktų rašytinių
įrodymų visumai.
5. Teismas prieštaringai motyvuoja sprendimą, nurodydamas, kad turi būti taikoma ir PAV įstatyme nustatyta PAV procedūra, ir poįstatyminis aktas − sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50 patvirtintos taisyklės, reglamentuojančios atvejus, kai PAV atrankos procedūros iš viso nėra atliekamos.
6. Teismas nepagrįstai atsisakė į bylą įtraukti Vilniaus miesto savivaldybę, nes priimtas sprendimas turės tiesioginės įtakos jos teisėms ir pareigoms.
7. Teismas netinkamai taikė Civilinio proceso kodekso 284 straipsnį, nustatydamas tik 9 mėnesių terminą naujam TIPK leidimo gauti.
Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime palaiko trečiojo suinteresuoto asmens
UAB „VAATC“ apeliacinį skundą, iš esmės remdamasis savo pateiktame apeliaciniame
skunde išdėstytais motyvais.
Pareiškėjai asociacija Kazokiškių bendruomenė ir asociacijos Lietuvos Sąjūdžio
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Vilniaus skyriaus taryba atsiliepime į apeliacinius skundus (VI t., b. l. 50–55) prašo juos atmesti kaip nepagrįstus. Nesutikimą su apeliacinių skundų motyvais grindžia pirmosios instancijos teismui pateiktuose skunduose nurodytais argumentais bei papildomai nurodo:
1. Vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų nuostatomis,
Kazokiškių sąvartynas yra reikšmingą poveikį aplinkai turintis įrenginys, kuriam eksploatuoti būtino TIPK leidimo išdavimas galimas tik atlikus poveikio aplinkai vertinimą, o
ne priėmus atrankos išvadą, kad toks vertinimas nereikalingas.
2. Vilniaus RAAD 2011 m. balandžio 5 d. galutinė atrankos išvada nebuvo skundžiama, nes atranka buvo skirta tik tam tikrų sąvartyno technologijų modernizavimui /
naujų įrenginių įdiegimui, ir atrankos medžiagoje ar galutinėje išvadoje nekalbama apie
tai, jog šios medžiagos pagrindu bus išduotas TIPK leidimas sąvartyno veiklai.
3. Tai, kad UAB „Ekokonsultacijos“ pateikta informacija buvo skirta tik atliekų tvarkymo įrenginių modernizavimo įdiegimui, akivaizdu iš užduoties UAB „Ekokonsultacijos“ formulavimo ir iš pačios atrankos medžiagos.
4. Apeliantų argumentas, kad modernizavimui nereikalinga atranka, prieštarauja
PAV įstatymo II priedo 14 punkto reguliavimui. Ši įstatymo nuostata bei byloje esanti
atrankos medžiaga pagrindžia pareiškėjų argumentus, kad UAB „VAATC“ kreipėsi dėl
atrankos išvados būtent dėl gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimo ar keitimo, naujų technologijų įdiegimo ir kitų pakeitimų, galinčių daryti neigiamą
poveikį aplinkai vertinimo.
5. Teismo sprendimų vykdymo atidėjimas, atsižvelgiant į tai, jog atsakinga valstybės institucija žino, kad išduoda neteisėtus TIPK leidimus, sudaro visas sąlygas tęsti neteisėtą veiklą, todėl apelianto argumentas dėl per trumpo sprendimo vykdymo
atidėjimo termino yra nepagrįstas.
6. Vilniaus miesto savivaldybė neteikė prašymo dalyvauti byloje. UAB „VAATC“
yra visų Vilniaus apskrityje esančių savivaldybių įsteigta įmonė, Vilniaus miesto savivaldybė, kaip didžiausią akcijų skaičių turintis juridinio asmens dalyvis ir daugiausia balsų valdyboje turintis asmuo, neišvengiamai dalyvauja UAB „VAATC“ valdyme,
todėl apelianto argumentai dėl jos neįtraukimo į bylą nepagrįsti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime
į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus (VI t., b. l. 27–30) palaiko apeliaciniuose skunduose nurodomus argumentus ir prašo juos tenkinti, panaikinti
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centas atsiliepimuose
į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus (VI t., b. l. 20–21, 34–35)
prašo bylą nagrinėti ir sprendimą priimti teismo nuožiūra.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys atsiliepime į UAB „VAATC“ apeliacinį skundą
(VI t., b. l. 22 ir 23) nurodo, kad palaiko savo poziciją, išdėstytą atsiliepime į pirmosios instancijos teismui pateiktą pareiškėjų skundą bei sprendimą prašo priimti teismo
nuožiūra.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepime į
apeliacinius skundus (VI t., b. l. 32) prašo bylą nagrinėti ir sprendimą priimti teismo
nuožiūra.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliaciniai skundai netenkintini.
Administracinėje byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus
RAAD) 2011 m. spalio 17 d. UAB „VAATC“ išduoto taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (toliau – ir TIPK) leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-11 (II t., b. l. 42–115) teisėtumo
bei pagrįstumo.
Pirmosios instancijos teismas šį administracinį aktą panaikino iš esmės pripažinęs, jog jį išduodant nebuvo atliktos privalomos ginčo ūkinės veiklos (1) poveikio
aplinkai vertinimo bei (2) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros.
V.
Dėl poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo ginčo
teisiniams santykiams
Savo reikalavimą dėl ginčijamo TIPK leidimo panaikinimo pareiškėjai pirmiausia
grindžia aplinkybe, jog šis administracinis aktas priimtas (leidimas išduotas) neatlikus
privalomos jame nurodytos ūkinės veiklos – Vilniaus apskrities regioninio komunalinių
atliekų sąvartyno (toliau – ir ginčo sąvartynas) eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
Iš tiesų, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro
2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (toliau – ir TIPK taisyklės), 11.12 punktu (aplinkos ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-555 redakcija), „[TIPK] leidimas gali
būti išduodamas ar atnaujinamas, jei atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procedūros (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas), kai vadovaujantis [Lietuvos Respublikos] planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu <...> tokios procedūros yra privalomos.“
Pareiga išduodant aptariamą leidimą atsižvelgti į poveikio aplinkai vertinimo metu surinktą informaciją ir padarytas išvadas yra nurodyta ir 2008 m. sausio 15 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (kodifikuota redakcija), kurios nuostatas įgyvendinti skirtos TIPK taisyklės,
9 straipsnio 2 dalyje. Todėl nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar išduodant ginčijamą TIPK leidimą nebuvo pažeistas TIPK taisyklių 11.12 punktas (aplinkos ministro
2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-555 redakcija) ir jame nustatyti reikalavimai.
Sprendžiant šį klausimą pirmiausia atmestini atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „VAATC“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau
– ir Aplinkos ministerija) argumentai, kad ginčo teisiniams santykiams Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau
– ir PAV įstatymas) ir, atitinkamai, minėta TIPK taisyklių nuostata, nėra taikytini.
Šiuo aspektu sutiktina, kad pagal PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalį
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(2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) poveikio aplinkai vertinimo
objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri to paties įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje (2008 m.
birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija) apibrėžiama, kaip „numatoma vykdyti veikla, apimanti statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, produktų gamybą,
gamybos proceso ir technologinės įrangos įdiegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žemės gelmių išteklių
gavybą ir kitų gamtos išteklių naudojimą, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą ūkinę veiklą ir kitą ūkinę veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai“. Tačiau vien minėtų proceso šalių nurodoma faktinė aplinkybė, kad jau
ne vienerius metus aptariamame sąvartyne yra vykdoma ūkinė veikla, kuriai išduotas šioje byloje ginčijamas naujas TIPK leidimas, nagrinėjamu atveju negali suponuoti
išvados, jog ši veikla nebepatenka į PAV įstatymo reguliavimo sritį.
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010 m. spalio 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A525-844/2010 panaikinus Vilniaus RAAD išduotą 2007 m. rugsėjo 10 d. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą
Nr. VR-4.7-V-01-E-11, t. y. TIPK leidimą, kurio pagrindu pradėtas eksploatuoti ginčo įrenginys, minėtos PAV įstatymo nuostatos požiūriu buvo atkurta teisinė padėtis, galiojusi iki pradedant vykdyti atliekų šalinimo ir susijusią veiklą ginčo sąvartyne
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 str.). Aplinkybė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atidėjo 2010 m. spalio 18 d.
sprendimo vykdymą vieneriems metams, negali paneigti minėto vertinimo dėl atitinkamų teisinių santykių sugrąžinimo į minėtą pirminę padėtį. Todėl veikla, kuriai išduotas ginčijamas TIPK leidimas, iki šio leidimo išdavimo nagrinėjamu atveju laikytina „numatoma vykdyti veikla“ PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalies (2011 m. birželio 9 d.
įstatymo Nr. XI-1433 redakcija), skaitomos kartu su to paties įstatymo 2 straipsnio
2 dalimi (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija), prasme. Paminėtina ir
aplinkybė, jog, kaip akcentuoja atsakovas ir sutinka išplėstinė teisėjų kolegija, ginčijamas
TIPK leidimas pagal atitinkamas TIPK taisyklių nuostatas yra laikytinas nauju leidimu, o
ne anksčiau išduoto TIPK leidimo atnaujinimu.
Priešingas šių ginčui aktualių teisinių santykių vertinimas, t. y. kad aptariama procedūra nėra privaloma, jei ūkinė veikla jau yra vykdoma, iš esmės reikštų, jog
bet koks, įskaitant neteisėtą, ūkinės veiklos, kuriai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ar atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, pradėjimas ir faktinis vykdymas neatlikus šių administracinių procedūrų savaime eliminuoja šios veiklos vykdytojų ir kitų asmenų pareigas, kurios yra nustatytos PAV įstatyme. Toks aiškinimas,
išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu,akivaizdžiai ir neabejotinai paneigtų poveikio aplinkai vertinimo tikslus, kurių siekė tiek nacionalinių įstatymų leidėjas (PAV įstatymo 4 str.
(2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija), tiek Europos Sąjungos teisėkūros
subjektai (1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės
ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB (toliau – ir PAV direktyva), 5 ir 7 konstatuojamosios dalys, 2 str. 1 d., 3 str.), paneigtų ir
pačių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių aktų
veiksmingumą.
PAV direktyvos, kurios nuostatos nacionalinėje teisėje inter alia yra įgyvendinamos PAV įstatymu, 3 straipsniu kompetentinga aplinkosaugos institucija įpareigoja145
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ma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kuriame reikia aprašyti tiesioginį ir netiesioginį projekto poveikį šio straipsnio pirmose trijose įtraukose išvardytiems veiksniams
ir jų tarpusavio sąveikai. Kaip nurodyta tos pačios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje, šis
vertinimas turi būti atliktas iki tol, kol bus gautas leidimas įgyvendinti projektą, dėl kurio buvo pateiktas prašymas (Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimo byloje
Komisija prieš Airiją, C-50/09, 36 p.). Šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalis būtinai turi
būti suprantama kaip reiškianti, kad, pareiškėjui nepateikus prašymo ir vėliau negavus
reikalaujamo leidimo bei iš anksto neatlikus poveikio aplinkai vertinimo, kai to reikalauta, jis negali pradėti su aptariamu projektu susijusių darbų nepažeisdamas PAV
direktyvos reikalavimų (Teisingumo Teismo 2008 m. liepos 3 d. sprendimo byloje
Komisija prieš Airiją, C-215/06, 51 p.). Valstybės narės privalo PAV direktyvą įgyvendinti
taip, kad būtų visiškai įvykdyti jos reikalavimai (žr. Teisingumo Teismo 2009 m. gruodžio
10 d. sprendimo byloje Umweltanwalt, C-205/08, 52 p. ir jame nurodytą šio teismo
praktiką). Atitinkamai išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje administracinėje byloje, minėtos atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „VAATC“ bei Aplinkos ministerijos pozicijos, jog jau vykdomai veiklai poveikio aplinkai vertinimas (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo)
yra neprivalomas, laikymasis neabejotinai ribotų PAV direktyvos veiksmingumą bei
nepagrįstai susiaurintų šiuo Europos Sąjungos teisės aktu siekiamus tikslus. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad valstybių narių ir teismų pareigą užtikrinti PAV direktyvos
veiksmingumą atvejais, kai jau yra atlikti tam tikri darbai, egzistuoja fizinis įsikišimas
į aplinką ar pradėta vykdyti atitinkama ūkinė veikla, iš esmės yra pripažinęs ir Teisingumo Teismas (šiuo klausimu, pvz., žr. 2004 m. sausio 7 d. sprendimo byloje Wells,
C-201/02, 65 p.; 2008 m. liepos 3 d. sprendimo byloje Komisija prieš Airiją, C-215/06,
57–60 p.; 2011 m. kovo 17 d. sprendimo byloje Brussels Hoofdstedelijk Gewest ir kt.,
C-275/09, 37 p.).
Atskirai pabrėžtina, jog prieš tai išdėstytas vertinimas taip pat patvirtina, kad faktinė aplinkybė, jog neatlikus privalomų poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdomos ūkinės veiklos daromas poveikis aplinkai atitinka norminiuose teisės aktuose
nustatytas ribas, nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl šių procedūrų atlikimo (ne)
privalomumo.
VI.
Dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų privalomumo
Pripažinus, kad vien tai, jog iki šioje byloje ginčijamo TIPK leidimo išdavimo aptariamame sąvartyne faktiškai buvo vykdoma atitinkama ūkinė veikla, savaime neeliminuoja pareigos paisyti TIPK taisyklių 11.12 punkte (aplinkos ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-555 redakcija) numatytos privalomos sąlygos TIPK leidimui
išduoti, toliau vertintina, ar nagrinėjamu atveju privalėjo būti atliktos ginčo ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, ir jei taip – ar jos buvo atliktos.
Susipažinusi su ginčijamo TIPK leidimo turiniu, pirmuoju aspektu išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog šiuo leidimu iš esmės leista vykdyti veiklą, kuri nurodyta
PAV įstatymo 2 priedo („Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas“) 11.2 punkte (2008 m. birželio 30 d.
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įstatymo Nr. X-1654 redakcija) – „nepavojingų atliekų naudojimas energijai gauti ar
šalinimas, išskyrus 1 priedo 9.7 punkte nurodyta veikla“. Cituotoje įstatymo nuostatoje minimame PAV įstatymo 1 priedo („Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis
aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas“) 9.7 punkte (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) numatyta veikla – „nepavojingų atliekų naudojimas energijai gauti arba jų šalinimas jas deginant ar apdorojat cheminiu būdu (kai numatoma
naudoti arba šalinti 100 ir daugiau tonų per parą atliekų).“
Dėl pastarosios nuostatos pabrėžtina, kad skirtingai negu kad teigia pareiškėjai, nei nurodyti ginčijamame TIPK leidime, nei kiti administracinėje byloje surinkti
duomenys neleidžia konstatuoti, jog ginčo ūkinė veikla atitinka veiklą, kuri nurodyta
šioje (PAV įstatymo 1 priedo 9.7 p.) nuostatoje, t. y. byloje nėra duomenų, leidžiančių
pripažinti, jog ginčo sąvartyne (įrenginyje) per parą 100 ar daugiau tonų atliekų sunaudojama energijai gauti arba (ir) toks kiekis šių atliekų yra pašalinamas jas (atliekas) sudeginant ar apdorojant cheminiu būdu. Todėl, kaip teisingai sprendė pirmosios
instancijos teismas, nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog vadovaujantis PAV įstatymo
7 straipsnio 1 dalimi (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija), ginčo ūkinei
veiklai, t. y. veiklai, numatytai PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punkte (2008 m. birželio 30 d.
įstatymo Nr. X-1654 redakcija), privalėjo būti atlikta atranka, kurios tikslas – nustatyti,
ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą
(PAV įstatymo 7 str. 2 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija).
Šiuo klausimu byloje yra pateikta Vilniaus RAAD 2008 m. vasario 12 d. galutinė atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų šalinimo Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne poveikio aplinkai vertinimo Nr. VR-1.7-511 (toliau – ir 2008 m. vasario 12 d. atrankos išvada; I t., b. l. 109–111) ir Vilniaus RAAD
2011 m. balandžio 5 d. galutinė atrankos išvada dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo Nr. VR-1.7-536
(toliau – ir 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada; I t., b. l. 100–102). Šiais aktais įformintomis išvadomis, priimtomis atlikus minėtose PAV įstatymo nuostatose numatytą atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, buvo konstatuota, jog nėra privaloma atlikti jose
(išvadose) nurodytos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Pasisakant dėl 2008 m. vasario 12 d. atrankos išvados pažymėtina, kad, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258
redakcija), „atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos“. Kadangi tiek paraiškos dėl TIPK leidimo
išdavimo pateikimo metu (II t., b. l. 166), tiek 2011 m. spalio 17 d. išduodant naują
ginčijamą TIPK leidimą ši atrankos išvada nebegaliojo, ja, kaip teisingai pastebi pareiškėjai, negalėjo būti remiamasi išduodant aptariamą leidimą ginčo ūkinei veiklai
vykdyti. Pastebėtina, kad faktinis ūkinės veiklos vykdymas nagrinėjamu atveju neturi
įtakos aptariamos atrankos išvados galiojimo termino skaičiavimui, nes 2010 m. spalio
18 d. sprendimu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui panaikinus Vilniaus
RAAD išduotą 2007 m. rugsėjo 10 d. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 buvo atkurta iki šio leidimo išdavimo galiojusi teisinė padėtis PAV įstatymo nuostatų taikymo požiūriu, o naujas (šioje byloje ginčijamas) TIPK
leidimas, kurio išdavimas tokiu atveju, koks susiklostė šioje byloje, nutraukia minėto
3 metų termino skaičiavimą, buvo išduotas pasibaigus aptariamos atrankos išvados galiojimo terminui. Todėl apeliacinės instancijos teismas papildomai nepasisakys dėl šios 2008 m.
147

I. Administracinių teismų praktika

vasario 12 d. išvados, nes ji nėra reikšminga ir nelemia (negali lemti) šioje administracinėje byloje nagrinėjamų ginčo teisinių santykių vertinimo.
Dėl minėtos 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvados pirmiausia būtina pastebėti,
kad atsižvelgiant į pareiškėjų teismui pateiktuose skunduose išdėstytais reikalavimais ir
nurodytais argumentais apibrėžtas ginčo ribas, jos (atrankos išvados) teisėtumo ir pagrįstumo klausimas nėra ir negali būti šios administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Iš tiesų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (įskaitant atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo) ir TIPK leidimo išdavimas yra dvi savarankiškos administracinės
procedūros, todėl keliant klausimą tik dėl TIPK leidimo panaikinimo, administraciniai
teismai tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje byloje, neturi teisės savo iniciatyva
keisti administracinės bylos dalyko (plėsti administracinės bylos ribų) ir spręsti klausimą
dėl minėtos atrankos išvados (individualaus administracinio akto) teisėtumo bei pagrįstumo. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad ši išvada teisės aktų nustatyta tvarka
būtų kompetentingų subjektų panaikinta ar kad administracinis aktas, kuriuo ši išvada
įforminta, buvo apskųstas teismui, to nenurodo ir proceso dalyviai. Atskirai pastebėtina,
jog Kazokiškių bendruomenei buvo žinoma apie 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvadą,
tačiau ji jos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais neskundė.
Šios procesinės aplinkybės įpareigoja administracinį teismą 2011 m. balandžio 4 d.
atrankos išvadą nagrinėjamoje byloje laikyti teisėta ir pagrįsta, kiek tai yra susiję su teisės
aktų nuostatų taikymu ginčo teisiniams santykiams. Atitinkamai ši atrankos išvada bei su
jos priėmimu susijusios administracinės procedūros vertintini tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant atsakyti į klausimą, ar šią išvadą įforminančio administracinio akto, nevertinant jo teisėtumo ir pagrįstumo, buvimas išduodant ginčijamą TIPK
leidimą sudarė pagrindą konstatuoti, jog yra tenkinama TIPK taisyklių 11.12 punkte
(aplinkos ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-555 redakcija) įtvirtinta sąlyga
šiam leidimui išduoti.
VII.
Dėl atliktos atrankos dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo apimties
Pareiškėjai teigia, jog aptariama atrankos išvada buvo priimta atlikus PAV įstatyme
numatytą atranką ne dėl visos veiklos, kuriai buvo išduotas ginčijamas TIPK leidimas,
bet tik dėl kelių planuojamų ginčo sąvartyno (šiame sąvartyne vykdomos veiklos) modernizavimo priemonių. Tokią pareiškėjų poziciją palaikė ir pirmosios instancijos teismas. Su tokiu vertinimu nesutinkantys apeliantai iš esmės teigia, jog aptariama atranka
dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo apėmė visą veiklą, susijusią
su ginčo įrenginio (sąvartyno) eksploatavimu, o ne tik modernizavimą.
Taigi nagrinėjamoje byloje yra kilęs įrodymų vertinimo klausimas, siekiant
nustatyti faktinę aplinkybę dėl atliktos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo,
kurią atlikus priimta 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada, apimties. Šiuo aspektu
primintina, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio
6 dalimi, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu
bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo
ir protingumo kriterijais. Taigi nors proceso šalys turi teisę teikti įrodymus, pagrin148
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džiančius jų reikalavimus, dalyvauti juos tiriant, savaip juos interpretuoti, pareiškiant
nuomonę dėl įrodymų galios (Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 str. 2 d.,
57 str. 4 d.), vertinti įrodymus – teismo prerogatyva. Siekiant įsitikinti egzistuojant vieną
ar kitą faktą, teismas privalo patikrinti įrodymų sąsajumą, leistinumą, įrodymų pakankamumą ir tarpusavio ryšį, laikantis lygiateisiškumo principo, bet neprivalo, vertindamas vieną ar kitą įrodymą, besąlygiškai vadovautis vienos iš šalių akcentuotu įrodymo
pranašumu ir būtinybe teismui vertinti šį įrodymą būtent tokiu aspektu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A4-557/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4, 2003 m.). Administracinių
bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje suformuluotos įrodymų vertinimo taisyklės
esmė yra ta, kad bylos įrodymus vertina teismas ir nė vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 2619/2011,
Administracinė jurisprudencija Nr. 22, 2011 m.).
Pagal šias proceso taisykles siekiant nustatyti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, kuri buvo užbaigta priimant minėtą 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvadą,
apimtį, pirmiausia primintina, jog vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi
(2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija), „atranka atliekama remiantis
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija apie vietą, kurioje numatoma planuojama
ūkinė veikla, bei informacija, apibūdinančia planuojamą ūkinę veiklą (veiklos mastas,
naudojamos technologijos bei medžiagos, gamtinių išteklių naudojimas, pavojingų medžiagų naudojimas, atliekų susidarymas, jų tvarkymas, tarša ir trukdžiai, galima sąveika su kita planuojama ūkine veikla, avarijų tikimybė ir jų prevencija)“. „Atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus,
gali pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo papildomos informacijos, reikalingos atrankai
atlikti“ (PAV įstatymo 7 str. 5 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija). Remdamasi šia informacija atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą,
ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kartu atsižvelgdama ir į kitas įstatyme numatytas aplinkybes (PAV įstatymo 7 str. 6 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo
Nr. X-258 redakcija).
Toks aptariamos administracinės procedūros teisinis reglamentavimas suponuoja
išvadą, jog konkrečios atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo apimtį pirmiausia apsprendžia minėta planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija atrankai atlikti. Tai nagrinėjamu atveju implikuoja būtinybę, paisant prieš tai paminėtų įrodymų vertinimo taisyklių, įvertinti atrankos dokumentų rengėjos UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario
4 d. raštu Nr. D-11-17 „Dėl UAB „VAATC“ informacijos planuojamos ūkinės veiklos
atrankai“ (I t., b. l. 166–200, II t., b. l. 1–41) pateiktos atrankos informacijos (toliau – ir
Atrankos informacija) turinį.
Atrankos informacijoje planuojama ūkinė veikla yra apibrėžiama, kaip „Vilniaus
apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimas (atliekų šalinimas),
įdiegiant naujas sąvartyno filtrato tvarkymo ir atliekų sluoksnių perdengimo technologijas“ (I t., b. l. 174), o tituliniame puslapyje nurodoma ūkinė veikla – „Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimas“ (I t., b. l. 171). Šios
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informacijos 3.1 punkte („Veiklos pavadinimas, paskirtis, produkcija, numatomos investicijos“), be kita ko, nurodoma, kad „planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama
vykdyti nepavojingų atliekų šalinimą Sąvartyne, modernizuojant Sąvartyno filtratų
tvarkymo sistemą, įrengiant filtrato valymo įrenginius Sąvartyno teritorijoje, taip pat
planuojama naudoti modernią atliekų perdengimo technologiją bei mažinti priimamų
atliekų asortimentą <...>“. Tame pačiame punkte detalizuojant šią veiklą aptariamos
numatomos įdiegti naujovės, taip pat nurodoma, kad kita sąvartyne vykdoma veikla
nesikeis (I t., b. l. 177 ir 178). Tačiau, skirtingai nei teigia apeliantai, analizuojant šios
Atrankos informacijos turinį aiškiai matyti, jog joje iš esmės pateikiama tik informacija, kuri yra būtina atrankai dėl minėtų modernizavimo priemonių poveikiui aplinkai,
bet ne visai veiklai, kuriai išduotas ginčijamas TIPK leidimas, įvertinti.
Nekvestionuotina, jog Atrankos informacijoje yra pateikiami duomenys apie:
bendrą sąvartyno veiklą (I t., b. l. 172–174); atliekų susidarymą ir planuojamas tvarkyti
atliekas, jų šalinimo būdus (I t., b. l. 185, 186); triukšmo šaltinius (I t., b. l. 188); aplinkos
oro taršos šaltinius, bendrą aplinkos oro taršą, daromą įtaką dirvožemiui (I t., b. l. 192)
ir kt. Tačiau vertinant šių duomenų turinį, apimtį bei pateikimo kontekstą, akivaizdu,
jog jie aptariamoje Atrankos informacijoje pateikiami siekiant atskleisti, kokį galimą
poveikį nurodytos modernizavimo priemonės turės sąlytyje su veikiančio sąvartyno
daromu poveikiu aplinkai, t. y. šie duomenys apie sąvartyno daromą poveikį nėra ir,
atsižvelgiant į jų (duomenų) apimtį, negali būti pripažinti, kaip pateikti atrankai dėl visos veiklos, kuriai išduotas ginčijamas TIPK leidimas. Tai, kad atrankai pateikta informacija apėmė tik planuojamą ūkinę veiklą, susijusią su atskiromis sąvartyno modernizavimo priemonėmis, iš esmės yra pažymėjęs ir atrankos dokumentų rengėjas. Iš tiesų
Atrankos informacijoje eksplicitiškai nurodyta, kad „visa planuojama ūkinė veikla yra
susijusi su poveikio ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimu“ (I t., b. l. 193 ir 194).
Todėl laikant, jog Atrankos informacija yra vientisas, nuoseklus ir neprieštaraujantis
sau dokumentas, galima daryti logiškai pagrįstą išvadą, jog visa planuojama ūkinė veikla, dėl kurios buvo pateikta informacija atrankai atlikti, tikėtina, yra susijusi tik su
minėtomis modernizavimo priemonėmis, inter alia skirtomis mažinti poveikį aplinkai,
bet ne su visa ginčo įrenginyje (sąvartyne) vykdoma ūkine veikla.
Paminėtina ir tai, kad atrankos dokumentų rengėjo UAB „Ekokonsultacijos“
2011 m. vasario 4 d. rašte Nr. D-11-17 „Dėl UAB „VAATC“ informacijos planuojamos
ūkinės veiklos atrankai“ (I t., b. l. 166), 2011 m. kovo 4 d. rašte Nr. D-11-43 „Dėl visuomenės informavimo apie priimtą atrankos išvadą“ (I t., b. l. 157) ir 2011 m. balandžio
14 d. rašte Nr. D-11-69 „Dėl visuomenės informavimo apie priimtą atrankos išvadą“
(I t., b. l. 137) nurodyta, kad „UAB „VAATC“ planuoja modernizuoti Vilniaus apskrities regioninį komunalinių atliekų sąvartyno <...> filtrato tvarkymo sistemą, įrengiant
filtrato įrenginius, taip pat planuoja naudoti modernią atliekų perdengimo technologiją <...> bei mažinti priimamų atliekų asortimentą <...>“. UAB „Ekokonsultacijos“
2011 m. kovo 30 d. rašte Nr. D-11-59 „Dėl Kazokiškių bendruomenės prašymo persvarstyti UAB „VAATC“ PŪV PAV atrankos išvadą“ (I t., b. l. 155 ir 156), nurodyta,
kad „planuojamos ūkinės veiklos metu UAB „VAATC“ planuoja modernizuoti <...>
sąvartyno <...> filtrato tvarkymo sistemą, įrengiant filtrato įrenginius, taip pat planuoja
naudoti modernią atliekų perdengimo technologiją <...> bei mažinti priimamų atliekų
asortimentą <...>“. Kitaip tariant, šiuose dokumentuose atrankos dokumentų rengėjas
taip pat iš esmės planuojamą ūkinę veiklą įvardijo kaip ginčo sąvartyno moderniza150
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vimą įdiegiant minėtas priemones, bet ne visą veiklą, kuriai išduotas ginčijamas TIPK
leidimas.
Apibendrinant šias aplinkybes, jas pagrindžiančius įrodymus vertinant pagal šiame baigiamajame teismo akte minėtas įrodymų vertinimo taisykles, nagrinėjamu atveju darytina išvada, jog Atrankos informacija apėmė tik tam tikrus ginčo sąvartyno
veiklos modernizavimo klausimus, bet ne visą sąvartyne su atliekų šalinimu susijusią
veiklą.
Toliau pasisakant dėl 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvados pirmiausiai atkreiptinas dėmesys, kad administracinio akto, kuriame ši išvada įforminta, pavadinimas –
„Galutinė atrankos išvada dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo“, t. y. šio akto pavadinime nurodyta
ūkinė veikla – minėto sąvartyno modernizavimas. Pažymėtina ir tai, jog analogiškai
ūkinė veikla buvo įvardyta Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. rašto Nr. VR-1,7-327
(I t., b. l. 164, 165) pavadinime, Vilniaus RAAD Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus
2011 m. kovo 24 d. raštuose Nr. VR-4.3-172 ir VR-4.3-173 „Dėl atrankos išvados persvarstymo“ (I t., b. l. 147, 148).
Sutiktina, jog, kiek tai susiję su 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada, vien administracinio akto pavadinimo nepakanka apspręsti atliktos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo apimtį. Šiuo tikslu turi būti, be kita ko, analizuojamas ir pats administracinio akto, kuriame įtvirtinta aptariama atrankos išvada, turinys.
Dėl tokios turinio analizės apimties būtina pastebėti, kad minėtas įstatymų leidėjo
apibrėžtas planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai
vertinimo dokumentų rengėjo pateiktos informacijos ir atsakingos institucijos atliekamos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpusavio ryšis savaime suponuoja pareigą išvadą dėl atrankos privalomumo ar neprivalomumo ir administracinį aktą, kuriame ši išvada įforminta, vertinti atsižvelgiant inter alia į teiktą informaciją atrankai
atlikti.
Paminėtina ir tai, kad poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti
reikšmingą poveikį aplinkai (PAV įstatymo 3 str. 1 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo
Nr. X-258 redakcija). Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo konstatuota, ginčo ūkinė veikla priskiriama prie reikšmingą poveikį aplinkai galinčių daryti veiklų, kuriai privaloma atlikti bent jau atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos vertinimo. Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimą (PAV įstatymo 7 str. 2 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258
redakcija). Atitinkamai šios įstatymo nuostatos, taip pat PAV įstatyme 4 straipsnyje
(2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija) nurodyti poveikio aplinkai vertinimo tikslai leidžia teigti, kad atsakinga institucija, priimdama atrankos išvadą, jog planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, turi aiškiai ir
nedviprasmiškai savo sprendime nurodyti konkrečią (tikslią) veiklą, dėl kurios priimta ši išvada, o plečiamasis šioje išvadoje įvardytos planuojamos ūkinės veiklos aiškinimas (jos turinio vertinimas) yra negalimas. Atsakingai institucijai, kuri atlieka atranką
dėl poveikio aplinkai vertinimo, tenkantis reikalavimas aiškiai ir konkrečiai (tiksliai)
įvardyti planuojamą ūkinę veiklą kildinamas ir iš pareigos užtikrinti tinkamą suinteresuotų asmenų (suinteresuotos visuomenės) dalyvavimą poveikio aplinkai vertini151
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mo procese (pvz., numatytą PAV įstatymo 7 str. 9 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo
Nr. X-258 redakcija). Kadangi, kaip minėta, nagrinėjamoje byloje nėra keliamas klausimas dėl 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvados teisėtumo, vertinant administracinio
akto, kuriuo ši atrankos išvada buvo įforminta, turinį, daroma prielaida, jog minėtų
aiškumo reikalavimų atsakovas paisė ir nurodė būtent tą planuojamą ūkinę veiklą, dėl
kurios faktiškai buvo atlikta aptariama atranka.
Šiomis aplinkybėmis, susipažinusi su 2011 m. balandžio 4 d. atrankos išvada ir
administracinio akto, kuriame ji įforminta, turiniu, jį (turinį) vertindama kitų byloje nustatytų aplinkybių kontekste pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo
57 straipsnio 6 dalyje numatytas įrodymų vertinimo taisykles bei paisydama prieš tai
nurodytų reikalavimų, taip pat atsižvelgdama į šiame baigiamajame teismo akte pateiktą Atrankos informacijos vertinimą, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
nagrinėjamu atveju aptariama 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada buvo priimta
tik dėl minėtų sąvartyno veiklos modernizavimo priemonių, bet ne dėl visos veiklos,
kuriai vykdyti išduotas ginčijamas TIPK leidimas.
Šios faktinės aplinkybės konstatavimas nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą
pagrindą ginčijamą TIPK leidimą pripažinti neteisėtu, nes jis išduotas neatlikus šiame
leidime nurodytos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastebėtina, kad planuojama ūkinė veikla, dėl kurios buvo priimta 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada, t. y. modernizavimo priemonių įdiegimas, yra glaudžiai ir betarpiškai susijusi su
ginčo įrenginyje vykdoma atliekų šalinimo veikla, todėl TIPK leidimas pripažintinas
neteisėtu visa apimtimi.
VIII.
Dėl ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
Minėta, kad vien faktinė aplinkybė, jog šioje byloje ginčijamas TIPK leidimas
išduotas neatlikus privalomų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, sudaro savarankišką ir pakankamą pagrindą šį leidimą pripažinti neteistu ir jį panaikinti. Tačiau sprendimą panaikinti aptariamą administracinį aktą
pirmosios instancijos teismas priėmė, be kita ko, remdamasis ir aplinkybe, jog nebuvo
atliktas ginčo ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Atitinkamai, atsižvelgiant į apeliantų apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, nagrinėjamu atveju
būtina atskirai pasisakyti dėl tokios teismo išvados pagrįstumo.
Iš skundžiamo sprendimo matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas
konstatavo, jog ginčo ūkinė veikla pateko į sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50 patvirtinto Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atvejų sąrašo 165 numeriu nurodytą atvejį – „nuotėkų ir atliekų šalinimo,
sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla“ – todėl, vadovaujantis tuo pačiu įsakymu patvirtintomis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų
vertinimo atlikimo taisyklėmis (sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-511 redakcija; toliau – ir PVS taisyklės), privalėjo būti atliktos atitinkamos
vertinimo procedūros.
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Remiantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi
(2002 m. gegužės 16 d. įstatymo Nr. IX-886 redakcija), „kai atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, [PAV] įstatyme nenumatytus atvejus ir vertinimo atlikimo
tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“. Atitinkamai, vadovaujantis PVS
taisyklių, kurios priimtos įgyvendinant minėtą įstatymų leidėjo pavedimą, 4 punktu
(sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-511 redakcija), „pagal
šias taisykles poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas, kai: <...> 4.1. įmonės, projektuojančios, statančios, valdančios ar turinčios nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma veikla yra epidemiologiškai svarbi arba yra susijusi su žmonių gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja ir įrengia šių statinių sanitarines apsaugos zonas;
<...> 4.2. asmenys rengia teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus; <...>
4.3. asmenys, kurie verčiasi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta ūkine komercine
veikla, pateikia paraišką gauti leidimą-higienos pasą“. Taigi, kiek tai susiję su ginčo teisiniais santykiais, teisėkūros subjektas šiose nuostatose aiškiai apibrėžė PVS taisyklėse
numatytos atitinkamų asmenų pareigos atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą taikymo ribas.
Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog nagrinėjamu atveju ginčas yra
kilęs dėl TIPK leidimo, o ne dėl administracinių aktų ar viešojo administravimo subjektų veiksmų, susijusių su sanitarinių apsaugos zonų planavimu ir įrengimu, teritorijų planavimu, statyba ar leidimo-higienos paso išdavimu. Teisėkūros subjektas aptariamame norminiame akte nenumatė, kad poveikio visuomenei sveikatos vertinimas
atliekamas išduodant TIPK leidimą. Pabrėžtina, jog administraciniai aktai, kuriems
priimti toks (poveikio visuomenės sveikatai) vertinimas yra privalomas ir į kuriuos atsižvelgiama išduodant TIPK leidimus (žr., pvz., TIPK taisyklių 11.12, 18, 39.4 (aplinkos ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-555 redakcija), 39.3 (aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-693 redakcija) punktus), nepatenka į šios
administracinės bylos nagrinėjimo ribas, jų teisėtumas ir pagrįstumas šioje byloje nėra
kvestionuojamas, byloje nėra duomenų apie tai, kad prielaidas TIPK leidime nurodytai
veiklai vykdyti sudarę teritorijų planavimo, statybos ir kiti dokumentai būtų teisės aktų
nustatyta tvarka, įskaitant teisminę, panaikinti. Todėl pareiškėjų argumentai bei pirmosios instancijos teismo pozicija, susiję su PVS taisyklėse įtvirtintų nuostatų įtaka TIPK
leidimo teisėtumui, nagrinėjamu atveju laikytini nepagrįstais.
Kita vertus, nors pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir ginčo teisiniams santykiams taikė PVS taisykles, tai nagrinėjamu atveju nepaneigia vertinimo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą dalyje dėl ginčijamo TIPK leidimo panaikinimo. Atitinkamai apeliantų
skundai šioje dalyje netenkintini.
Pripažinus ginčijamą TIPK leidimą neteisėtu ir jį panaikinus (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.), t. y. patenkinus pareiškėjų reikalavimą, nagrinėjamu atveju nebėra tikslinga spręsti klausimo dėl šio administracinio akto panaikinimo kitais pagrindais, todėl proceso šalių argumentai likusioje dalyje papildomai
nevertintini, juolab pareiškėjai neteikė apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos
teismo sprendimo.
Atmestini ir apeliantų argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria nuspręsta sprendimo vykdymą atidėti devyniems mėnesiams. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje surinkta medžiaga, atsižvelgdama į ginčo
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faktines aplinkybes bei įvertinusi ginčijamo TIPK leidimo panaikinimo pasekmes, konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo kvestionuoti Vilniaus apygardos administracinio teismo nustatyto sprendimo vykdymo atidėjimo termino pagrįstumą. Be to,
nagrinėjamu atveju nebuvo procesinio pagrindo teismui ex officio ar tenkinant trečiojo
suinteresuoto asmens UAB „VAATC“ prašymą proceso šalimi įtraukti Vilniaus miesto savivaldybę, todėl šio apelianto argumentai šioje dalyje taip pat atmestini kaip nepagrįsti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamento ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės
„VAATC“ apeliacinius skundus atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo
2012 m. gegužės 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.2. Bylos dėl žemės teisinių santykių
2.2.1. Dėl išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos pagal Žemės reformos įstatymą
Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis aiškintina tokiu būdu,
jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai nagrinėja skundus dėl kitų subjektų (valstybės ir savivaldybės institucijų, žemėtvarkos projektų
rengėjų, matininkų, kitų fizinių ar juridinių asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų), dalyvaujančių žemės reformos procese, atliktų paruošiamųjų, pagalbinių, tarpinių veiksmų
bei priimtų sprendimų (dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo,
žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties), išskyrus sprendimus dėl
valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis. Tokiu būdu,
pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalį, Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos vadovas nagrinėja skundus dėl savo teritorinių padalinių priimtų valinių sprendimų ir veiksmų (neveikimo) (tiek teritoriniams padaliniams išnagrinėjus
anksčiau minėtus skundus ar vengiant tai atlikti, tiek priėmus savarankiškus sprendimus,
atlikus veiksmus ar vengiant juos atlikti), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises,
suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis
neatlygintinai.
Nagrinėjamu atveju Utenos apskrities viršininkas, būdamas teritoriniu valstybinio administravimo subjektu (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 str. 4 d. 2 p.; Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 8 d.), patvirtinęs Anykščių rajono,
Anykščių seniūnijos, Burbiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, iš
esmės veikė kaip Nacionalinės žemės tarnybos atitinkamas teritorinis padalinys, priėmęs
valinį sprendimą, todėl pagal šiuo metu galiojančio Žemės reformos žemėtvarkos projekto
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18 straipsnio 3 dalį, Utenos apskrities viršininko įsakymas dėl minėto žemės reformos
žemėtvarkos projekto patvirtinimo yra skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.
Klausimą dėl skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio sprendimo,
atliktų veiksmų ar atsisakymo juos atlikti (neveikimo) padavimo termino atnaujinimo
sprendžia tik Nacionalinės žemės tarnybos vadovas. Pripažinęs skundo padavimo termino praleidimo priežastis svarbiomis, jis gali šį terminą atnaujinti. Todėl administracinis
teismas nėra kompetentingas pripažinti, jog Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 6
dalyje numatytas dvidešimties dienų terminas skundui Nacionalinės žemės tarnybos vadovui paduoti yra praleistas ne dėl aplinkybių, kurios būtų pripažintos svarbiomis. Žemės
reformos įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje numatyta galimybė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui atnaujinti praleistą skundo, paduoto išankstinio
ginčų nagrinėjimo tvarka, padavimo terminą, reiškia, kad nesilaikius išankstinio ginčo
nagrinėjimo tvarkos, kreipusis į teismą bei praleidus skundo Nacionalinės žemės tarnybos
vadovui padavimo terminą, teoriškai galimybė pasinaudoti Žemės reformos įstatymo 18
straipsnio 3 dalyje numatyta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka išlieka,
kadangi jos realus įgyvendinimas priklauso nuo Nacionalinės žemės tarnybos vadovo
valios. Tokiu būdu hipotetinė galimybė pasinaudoti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per
teismą tvarka negali būti pagrindas nutraukti administracinę bylą nesilaikius tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (ABTĮ 101 str. 7 p.).
Administracinė byla Nr. A438-1200/2013
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00032-2011-6
Procesinio sprendimo kategorija 4.5; 72.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. rugsėjo 3 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Virgilijaus Valančiaus,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Nedui Šilaikai, atsakovo atstovėms
Renatai Tubienei ir Gerdai Vaicekauskienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos P. Č. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos P. Č.
skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių žemėtvarkos skyriui, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant
Anykščių rajono savivaldybės administracijai, R. T., S. G., V. J. R. ir P. Č., dėl įsakymo
dalies panaikinimo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėja P. Č. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 3 d.
įsakymo Nr. 16-693 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Burbiškio
kadastro vietovėje Anykščių seniūnijoje Anykščių rajone“ (toliau – ir Įsakymas) grafinės
dalies (projekto plano) dalį – grafinį sprendinį, kuriuo nesuformuotame valstybinės žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini) kaime, tarp pareiškėjai P. Č. ir tuo metu
B. G. priklausiusių žemės sklypų suprojektuotas naujas kelias.
Pareiškėja skunde (I t., b. l. 2–4, 102–103) paaiškino, kad iš Panevėžio apygardos
administraciniame teisme nagrinėjamos administracinės bylos Nr. I-2-283-2011 dėl
Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 30 d. išduoto statybos
leidimo Nr. LNS-92-100630-00115, kuriuo buvo leista vykdyti kelio tiesimo darbus ant
pareiškėjos žemės sklypo ribos, panaikinimo metu 2011 m. sausio 17 d. atsakovo pateikto 2009 m. rugpjūčio 3 d. Utenos apskrities viršininko įsakymo Nr. 16-693 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Burbiškio kadastro vietovėje Anykščių seniūnijoje Anykščių rajone“ dalies sužinojo, jog šiuo Įsakymu buvo suformuotas
4 m pločio valstybinės žemės sklypas tarp jai priklausančio žemės sklypo ir tuo metu
B. G. priklausiusio žemės sklypo, kuriame suprojektuotas privažiavimo kelias į trečiajam suinteresuotam asmeniui R. T. priklausantį žemės sklypą (unikalus Nr. (duomenys
neskelbtini). Su šio minėta Įsakymo dalimi pareiškėja nesutiko ir manė, kad jis yra neteisėtas, pažeidžiantis jos teises ir teisėtus interesus.
Nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d.
nutarimu „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje“ Nr. 385 patvirtinto Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo
(2005 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 564 redakcija) (toliau – ir Aprašas) 15 punktu, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (toliau – ir Nuostatai) 24.3
punkto (redakcija, galiojanti nuo 2007 m. kovo 21 d.) ir 24.1 punkto nuostatomis apie
vykdomą planavimą bei rengiamą žemėtvarkos projektą raštu turėjo būti informuoti planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, tačiau tai nebuvo
padaryta. Pareiškėja apie projektuojamą šalia jos sklypo kelią raštu nebuvo informuota.
Tokiu būdu jai buvo užkirstas kelias žinoti apie rengiamo žemėtvarkos projekto sprendinius, kurie tiesiogiai lėmė jos teises ir teisėtus interesus.
Pažymėjo, jog apie 2008–2009 m. matininkė V. Ž. pakvietė pareiškėją susipažinti su daromais R. T. žemės sklypo geodeziniais matavimais. Pateiktame susipažinti
R. T. žemės sklypo plane buvo pažymėtas kelias, kuris turėjo būti projektuojamas kaip
įvažiavimas į R. T. žemės sklypą. Pareiškėja žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte
įrašė nesutinkanti su planuojamu tiesti nauju keliu ir nurodė, kad turi būti naudojamas jau esantis įvažiavimas į R. T. žemės sklypą. Po šių pastabų pareiškėja negavo jokių
pranešimų ar dokumentų. Jai parodyto brėžinio pareiškėja nelaikė Nuostatų 24.3 punkte
nurodytu pranešimu. Joks sprendimas dėl pareiškėjos pastabų nebuvo priimtas ir jai apie
tai nebuvo pranešta.
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Nurodė, kad skundžiama Įsakymo dalis bei joje pateikti žemėtvarkos projekto
sprendiniai tiesiogiai apriboja pareiškėjos teises, kadangi ji nebeturi galimybės reikšti nesutikimo su naujo kelio, besiribojančio su jos žemės sklypu, tiesimu. Be to, Statybos techninio reglamento „Gyvenamieji pastatai“ priedo Nr. 1 4 punktas nustato, kad minimalus
atstumas nuo tiesiamų inžinerinių tinklų (taip pat ir kelių) iki kaimyninio žemės sklypo
ribos turi būti ne mažesnis nei 1 m, jei nepažeidžiami kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) interesai. Tokie pat reikalavimai numatyti ir Statybos techninio reglamento „Nesudėtingi statiniai“ priedo Nr. 1 2 lentelėje bei Statybos techninio reglamento „Vienbučiai
ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priedo 1.2 punkte. Tačiau šių reikalavimų skundžiamu Įsakymu nesilaikyta.
Pabrėžė, kad, rengiant žemėtvarkos projektą, nebuvo įvertintos vietovės sąlygos, neatsižvelgta į vandens telkinio pareiškėjos sklypo dalyje buvimą, tai, kad teritorija patenka
į Anykščių regioninio parko teritoriją, šalia R. T. žemės sklypo jau egzistuoja istoriškai
susiformavęs įvažiavimas.
Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir
Nacionalinė žemės tarnyba) Anykščių žemėtvarkos skyrius su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė skundo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.
Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 27–30, 106–109) paaiškino, jog žemėtvarkos projektas pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra specialiojo
planavimo dokumentas, kuriam taikomi Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo
ir įgyvendinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (toliau – ir Metodika), nustatyti reikalavimai. Kaip numatyta šioje Metodikoje, Burbiškio kadastro vietovės žemės reformos
žemėtvarkos projekto pradžia buvo patvirtinta Utenos apskrities viršininko įsakymu, apie
Įsakymą paskelbta vietinėje spaudoje, Utenos apskrities viršininko administracijos internetiniame puslapyje bei skelbimų lentose. Parengto projekto viešas svarstymas visuomenėje vyko nuo 2009 m. balandžio 3 d. iki 2009 m. balandžio 17 d., rezultatų aptarimas
vyko 2009 m. gegužės 18 d., pastabų ar pretenzijų nebuvo gauta. Pareiškėja jokių pretenzijų dėl rengiamo žemėtvarkos projekto nepateikė, todėl vertinti, kad ji nebuvo tinkamai
informuota apie minėtą projektą, neteisinga.
Taip pat pažymėjo, jog teisės aktai nenumato, kad valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype, projektuojant privažiavimo kelią, jungiantį privačios nuosavybės teise
priklausantį žemės sklypą su vietinės reikšmės keliu, turi būti išlaikomas 1 m atstumas
nuo projektuojamo kelio iki kaimyninių sklypų ribos, be to, skunde minimi STR „Nesudėtingi statiniai“ priedo Nr. 1 2 lentelės, STR „Gyvenamieji pastatai“ priedo Nr. 1 4 punkto reikalavimai taikomi suformuotiems privačios žemės sklypams, todėl nagrinėjamu
atveju netaikomi.
Atsakovo atstovė pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nurodė, kad vietinės
reikšmės 4 m pločio kelias, skirtas įvažiavimui į privatų R. T. žemės sklypą, buvo suprojektuotas valstybinėje žemėje (neformuojant atskiro sklypo). 2008 m. į žemėtvarkos skyrių kreipėsi R. T., nurodydama, jog neturi įvažiavimo į jai nuosavybės teise priklausantį
sklypą. Siekiant išspręsti šią problemą, buvo svarstomas kelio servituto nustatymo klausimas, ieškoma kitų galimybių. Pirmiausia buvo kviestas B. G., kuriam sutikus, nuo pagrindinio kelio R. T. įvažiuoti į savo žemės sklypą būtų trumpiausia atkarpa. B. G. nesutikus,
kad jo sklype būtų nustatomas kelio servitutas, jis neprieštaravo, kad būtų patikslintos
jo žemės sklypo ribos. Patikslinus B. G. žemės sklypo ribas, jos buvo atitrauktos nuo
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pareiškėjai priklausančio žemės sklypo ribų, taip paliekant vietos valstybinės žemės keliui
suprojektuoti. Visa tai pažymėta 2009 m. vasario 24 d. žemės sklypo ribų paženklinimoparodymo akte bei žemės sklypo abrise. B. G. žemės sklypo patikslintos ribos buvo suderintos 2009 m. birželio 13 d. Anykščių r. žemėtvarkos skyriuje, VĮ Registrų centras 2009 m.
birželio 30 d. patikslintas ribas pažymėjo kadastro žemėlapyje bei jas įregistravo. Patikslinus B. G. žemės sklypo ribas, tarp jo ir pareiškėjos žemės sklypų atsirado valstybinės
žemės plotas, kuriame buvo galimybė suprojektuoti vietinės reikšmės kelią įvažiavimui į
R. T. žemės sklypą.
Pabrėžė, jog tokiam vandens telkiniui kaip kūdra, esanti pareiškėjos žemės sklype,
netaikomi specialūs reikalavimai, numatyti vandens telkinių apsaugos juostoje. Visas
pareiškėjai priklausantis žemės sklypas patenka į vandens telkinio (Rubikių ežero) apsaugos zoną, o vandens telkinio apsaugos zonai kelio tiesimo apribojimai nėra nustatyti. Tiesti kelių negalima ne vandens telkinio apsaugos zonoje, o apsaugos juostoje,
tačiau pareiškėjos žemės sklypas nepatenka į vandens telkinio apsaugos juostą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo R. T. su skundu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip
nepagrįstą.
Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 68–70) nurodė, kad pareiškėja yra praleidusi skundo padavimo terminą, kadangi apie planuojamą žemėtvarkos projektą ji sužinojo
dar 2008 m., be to, patvirtintas žemėtvarkos projektas buvo skelbtas spaudoje viešai,
taip pat apie skundžiamu Įsakymu patvirtintą žemėtvarkos projektą pareiškėja papildomai informuota 2010 m. spalio 13 d., todėl skundą pareiškėja privalėjo pateikti iki
2010 m. lapkričio 13 d.
Paaiškino, kad Įsakymu patvirtintas Burbiškio kadastro vietovės projektas, įskaitant ir valstybinėje žemėje suprojektuotą kelią, buvo paruoštas ir patvirtintas pagal
teisės aktų reikalavimus, t. y. apie projekto rengimą buvo viešai paskelbta vietinėje
spaudoje ir internete. Todėl pagrindo naikinti Įsakymą nėra. Įsakymu patvirtintas žemėtvarkos projektas, susijęs su kelio suprojektavimu per valstybinę žemę į R. T. priklausantį žemės sklypą, nepažeidžia pareiškėjos teisių ir teisėtų interesų. Pareiškėja
turėjo teisę reikšti pastabas minėto projekto specialaus plano viešo svarstymo visuomenėje metu bei turėjo visas įstatymuose tam įtvirtintas teises, galėjo tinkamai teisiškai reaguoti į minėtų pastabų įvertinimą, pritarimą arba atmetimą, tačiau šiomis teisėmis nepasinaudojo. Pareiškėjos minimos Statybos techninio reglamento „Nesudėtingi
statiniai“ nuostatos, susijusios su 1 m atstumu nuo tiesiamo kelio iki kaimyninio žemės
sklypo ribos, šiuo atveju nėra taikomos, jos teiginiai apie tariamai egzistuojančius neva
istoriškai susiformavusius privažiavimo kelius nėra pagrįsti bei neatitinka tiesos. Žemėtvarkos projekto ruošimo, rengimo, svarstymo bei tvirtinimo metu jokių papildomų sąlygų, dėl kurių pagal patvirtintą projektą numatytas kelio tiesimas būtų negalimas, nebuvo.
II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 12 d. sprendimu
(I t., b. l. 126–131) pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas konstatavo, kad Burbiškio kadastro vietovės žemėtvarkos projekto rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo procedūra buvo vykdoma laikantis Lietuvos
Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207
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patvirtintoje Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo kaimo vietovėje metodikoje nustatytų reikalavimų.
Teismas atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjos argumentą, kad ji privalėjo būti raštu
informuota apie žemėtvarkos projekto rengimą. Teismas nurodė, kad sprendimai dėl
teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programa skelbiami vietinėje spaudoje ir institucijų interneto tinklapiuose. Ir tik
detaliojo planavimo organizatorius apie žemės sklypo ar grupės sklypų teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią ir planavimo tikslus raštu informuoja kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus.
Teismas nustatė, kad ženklinant R. T. priklausančio žemės sklypo ribas, buvo suprojektuotas vietinės reikšmės 4 m pločio kelias įvažiuoti į jos sklypą. Pareiškėja apie numatomą projektuoti kelią, jungiantį privačios nuosavybės teise R. T. priklausantį sklypą su
vietinės reikšmės keliu, sužinojo dar 2008 m. rugsėjo 4 d., kai buvo atliekami R. T. priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai. R. T. žemės sklypo ribų paženklinimoparodymo akte pareiškėja nurodė, jog nesutinka su sklypo ribomis, kadangi prieštarauja,
kad būtų projektuojamas 4 m kelias, kuris ribojasi su jos sklypu. Kadangi sklypo kadastriniai matavimai buvo atliekami nekeičiant 1993 m. spalio 14 d. preliminariai paženklinto
sklypo ribų, o pastaba buvo pareikšta dėl kelio, projektuojamo valstybinėje žemėje, kadastrinių matavimų vykdytojas tęsė kadastrinius matavimus, ir raštu informavo pareiškėją, kad darbai tęsiami toliau bei išsiuntė susipažinti sklypo ribų paženklinimo-parodymo
akto ir plano kopijas. Taip pat nurodė, kad dėl parengtų pateikiamų dokumentų bei kadastrinių matavimų pareiškėja gali pareikšti pastabas per 30 dienų nuo dokumentų gavimo. Tačiau pastabų dėl parengtų dokumentų pareiškėja nepateikė.
Įvertinęs liudytojos žemėtvarkos projekto autorės V. Ž. parodymus bei B. G. nuosavybės teisių atkūrimo byloje esančius dokumentus (planus), teismas padarė išvadą, jog 4
metrų pločio kelias, skirtas privažiuoti prie R. T. priklausančio žemės sklypo, buvo numatytas Burbiškio kadastro vietovės žemėtvarkos projekte, jis suprojektuotas laikantis teisės
aktuose nustatytų reikalavimų, projekto plane grafiškai pažymėtas, todėl pripažinti neteisėtu ir naikinti tokį sprendinį nėra pagrindo.
Teismas atmetė kaip nepagrįstą argumentą, jog tokiam keliui turėjo būti taikomos
apsaugos zonos, numatytos STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedo Nr. 1 2
lentelėje, nes nustatė, kad šis STR neteko galios Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d.
įsakymu Nr. D1-814. Be to, reikalavimo išlaikyti 1 m atstumą nuo projektuojamo (ar tiesiamo) kelio iki kaimyninių sklypų ribos, projektuojant privažiavimo kelią, jungiantį privačios nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą su vietinės reikšmės keliu valstybinėje
žemėje nesuformuotame žemės sklype, taip pat taikyti specialiąją žemės naudojimo sąlygą „kelių apsaugos zonos“ teisės aktai nenumato.
Teismas atmetė kaip nepagrįstus teiginius, kad nepaisyta, jog pareiškėjos sklype yra
vandens telkinys ir projektuojant kelią nebuvo atsižvelgta į vandens telkinio apsaugos
juostas, nes dirbtiniams nepratekamiems paviršiniams vandens telkiniams, kurių plotas
mažesnis nei 1 000 kv. m, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos nenustatomos.
III.
Pareiškėja P. Č. pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Panevėžio
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apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškėjos skundą patenkinti.
Apeliaciniame skunde (I t., b. l. 133–138) teigiama, kad:
1. Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintas Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas yra aukštesnę
teisinę galią turintis aktas nei ministro įsakymu patvirtinta Metodika, todėl esant neatitikimams tarp šių dviejų teisės aktų, turi būti vadovaujamasi Vyriausybės nutarimu
patvirtinto teisės akto nuostatomis. Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
nesivadovavo pareiškėjos nurodytu Vyriausybės nutarimu Nr. 385 patvirtintu Aprašu.
2. Teismas klaidingai nurodė, kad besiribojančių teritorijų savininkus apie teritorijų planavimo dokumentų rengimą raštu privalo informuoti tik detaliojo plano rengėjas
(šiuo atveju buvo rengiamas žemėtvarkos projektas, prilyginamas specialiajam planui),
kadangi rėmėsi Nuostatų 27 punkto redakcija, galiojusia nuo 2004 m. liepos 21 d. iki
2007 m. kovo 20 d., tai yra neaktualiu ginčui laikotarpiu.
3. Suprojektuoto kelio apsaugos zona (po 10 m į kiekvieną pusę) patenka ne tik į
gretimą, tačiau į pačios pareiškėjos nuosavybės teise valdomą teritoriją, todėl pareiškėja apie rengiamą žemėtvarkos projektą turėjo būti raštu informuota ne tik kaip gretimo žemės sklypo savininkė, tačiau ir kaip savininkė žemės sklypo, kuriame projektuojama kelio apsaugos zona.
4. Nei 2008 m. lapkričio 20 d., nei 2009 m. kovo 27 d. skelbime vietinėje spaudoje apie pradedamą rengti žemėtvarkos projektą bei apie šio žemėtvarkos projekto
svarstymą kaip planavimo tikslas nėra nurodomas kokios nors rūšies kelių prie jau
esančių (suformuotų) žemės sklypų projektavimas. Todėl pareiškėja, net ir susipažinusi
su skelbimu spaudoje, neturėjo pagrindo manyti, kad žemėtvarkos projektas, kuriame
sprendžiami tik valstybinės žemės perdavimo privačių asmenų nuosavybėn ar naudotis klausimai, gali kaip nors būti susijęs su jos teisėmis.
5. Galutinį žemėtvarkos projekto variantą pateikus viešam svarstymui su visuomene, jame dar nebuvo ir negalėjo būti pažymėta pareiškėjos ginčijamo sprendinio.
B. G. dėl jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribų patikslinimo kreipėsi
į žemėtvarkos skyrių tik 2009 m. vasario mėn., 2009 m. vasario 24 d. jo žemės sklypas
buvo pažymėtas vietoje, o apskrities viršininko įsakymu žemės sklypo ribos buvo pakoreguotos tik 2009 m. birželio 13 d., Nekilnojamojo turto registre jos buvo įregistruotos 2009 m. birželio 30 d. Tik po šios valstybinės žemės teritorijos suformavimo teisės
aktų nustatyta tvarka galėjo būti pradėti rengti žemėtvarkos (kelio projektavimo) valstybinėje žemėje darbai.
6. Teismas supainiojo kadastrinių matavimų, žemės sklypo ribų pažymėjimo vietoje ir žemėtvarkos projekto rengimo procedūras, joms keliamus teisės aktų reikalavimus ir galimus jų sprendinius. Nei atliekant kadastrinius matavimus, nei pažymint
žemės sklypo ribas vietoje, nėra ir negali būti sprendžiami kelio projektavimo klausimai. Naujas kelias (kaip statinys) valstybinėje žemėje gali būti suprojektuotas tik rengiant žemėtvarkos projektą ar atliekant kitus teritorijų planavimo darbus. Šią aplinkybę
patvirtina 2011 m. vasario 14 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie aplinkos ministerijos raštas Nr. (8.4)-2D-1654. Tačiau teismas be pagrindo
nesivadovavo šiuo raštu, kuriame išreikšta pozicija, kad net žemiausiai vietinės
reikšmės kelių teritorijai pagal Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343
patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų II skyriaus 3.1.4 punktą yra
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numatyta apsaugos zona po 10 m nuo kelio briaunų į abi puses. Tokią poziciją patvirtina ir Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008
„Automobilių keliai“ 9.2 punkto nuostatos.
7. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 6.4 punktas draudžia kelio apsaugos zonoje įrengti vandens telkinius. Pareiškėjos žemės sklype yra vandens telkinys,
kuris patenka į suprojektuoto kelio 10 m pločio apsaugos zoną, todėl turėtų būti atitinkamai koreguojami projektuojamo kelio sprendiniai.
8. Ginčijamo žemėtvarkos projekto nei tekstinėje, nei grafinėje dalyje nėra užfiksuotas joks sprendinys dėl projektuojamo kelio apsaugos zonos sumažinimo ir nėra
pateikti jokie įrodymai, kad toks žemėtvarkos projekto sprendinys būtų buvęs svarstomas ir nagrinėjamas žemėtvarkos projekto parengimo metu.
9. Teismas nenagrinėjo ginčo iš esmės, t. y. ar žemėtvarkos projekto sprendiniai
dėl naujo kelio suprojektavimo buvo teisėti ir pagrįsti.
10. Ginčo teritorija yra Anykščių regioniniame parke. Nors Anykščių regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. D1-621, 19 ir 43 punktai kategoriškai nedraudžia
naujų kelių tiesimo, tačiau prioritetą suteikia jau esamų kelių pertvarkymui, rekonstrukcijai. Byloje nebuvo pateikta įrodymų, kurie patvirtintų, kad žemėtvarkos projekto
rengimo metu buvo vertintos kitos įvažiavimo į R. T. žemės sklypą galimybės.
Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių
žemėtvarkos skyrius su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą (I t., b. l. 143–146) nurodyti iš esmės tie patys argumentai, kaip ir atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai paaiškinta, kad Utenos apskrities viršininko administracijos 2002 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 59646-34-18461 B. G. atkurtos nuosavybės teisės į 3,10 ha žemės sklypą
(duomenys neskelbtini). Šis žemės sklypas, kurio numeris projekto plane (duomenys
neskelbtini), paženklintas 2001 m. balandžio 20 d., atliekant preliminarius matavimus,
sklypo planas paruoštas Burbiškio kadastro vietovės kadastrinio plano dalies kopijoje.
Šis sklypas tuo metu ribojosi su valstybine žeme, kuri kaip namų valdos žemės sklypas
buvo naudojama S. D. B., šiuo metu – P. ir P. Č.), I. S. sklypu (šiuo metu – R. T.), Rubikių ežeru, laisva valstybine žeme, B. G. ir M. K. sklypu, S. P. sklypu ir 18 m pločio keliu.
2009 m. vasario 5 d. Anykščių rajono žemėtvarkos skyrius gavo B. G. prašymą paruošti sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) planą aerofotografinėje nuotraukoje pagal sklype
patikslintus įtvirtintus riboženklius. Šis prašymas buvo perduotas Burbiškio kadastro
vietovės projekto autorei V. Ž., kuri 2009 m. vasario 24 d. paženklino minėtą sklypą
3,10 ha patikslintomis ribomis (paliekant 4 m pločio valstybinės žemės tarpą tarp B. G.
sklypo ir P. bei P. Č. sklypo kaip numatomą įvažiavimo kelią nuo kelio Anykščiai–Mačionys į R. T. sklypą) ir parengė Žemės sklypo paženklinimo–parodymo aktą, žemės
sklypo paženklinimo abrisą bei planą. B. G. pasirašytinai susipažino su žemės sklypo
planu 2009 m. kovo 5 d. Parengtą planą 2009 m. birželio 13 d. suderino Anykščių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas. Burbiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorė V. Ž., 2009 m. vasario 24 d. paženklinusi B. G. žemės sklypą
Nr. (duomenys neskelbtini) patikslintomis ribomis, tuo metu rengiamame Burbiškio
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto plane pažymėjo 4 m pločio
projektuojamą kelią (nuo kelio Anykščiai–Mačionys tarp P. ir P. Č. ir B. G. sklypų iki
R. T. sklypo).
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Atsakovas pabrėžė, kad viešo svarstymo visuomenėje metu, kuris vyko nuo
2009 m. balandžio 3 d. iki 2009 m. balandžio 17 d., projektuojamas kelias Burbiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto plane jau buvo pažymėtas.
Nurodė, kad vadovaujantis Metodikos 86 punktu, 2009 m. kovo 27 d. skelbime laikraštyje „Šilelis“ buvo nurodyta, kad Anykščių rajono žemėtvarkos skyrius skelbia viešą Burbiškio kadastro vietovėje parengto žemės reformos žemėtvarkos projekto svarstymą su visuomene, projekto eksponavimo datą, vietą (adresą), datą, kada dalyvaus
projekto autorė, laikotarpį, per kurį suinteresuoti asmenys gali pareikšti savo pastabas,
pretenzijas (skelbime nėra nurodyta, kad projektu turi domėtis tik norintys įsigyti ar
nuomoti valstybinę žemę asmenys).
Trečiasis suinteresuotas asmuo R. T. su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė
atmesti jį kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą (I t., b. l. 148–154) nurodė, kad:
1. Tiek Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas (toliau – ir Žemės reformos įstatymas), tiek Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (toliau – ir
Teritorijų planavimo įstatymas) yra aukštesnę teisinę galią turintys teisės aktai nei
Vyriausybės nutarimu patvirtintas Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašas. Todėl kilus neaiškumams ar abejonėms, pirmiausia turi
būti taikomi įstatymai, o ne juos įgyvendinantys teisės aktai – nutarimai. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo kaimo vietovėse metodika ir jos taikymo būtinumas tiesiogiai apibrėžtas ir reglamentuotas Žemės reformos įstatymo 19 straipsnio
1 dalyje. Būtinybė raštu informuoti besiribojančių kaimyninių sklypų savininkus tik
ruošiant detalųjį planą kildinama iš Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 1 dalies. Faktą, kad šiuo atveju Įsakymu patvirtintas žemėtvarkos projektas laikytinas specialiuoju planavimo dokumentu, o ne detaliuoju planu, numato Teritorijų planavimo
įstatymo 2 straipsnio 58 punktas. Todėl pareiškėja neturėjo būti raštu informuota apie
rengiamą ir vėliau Įsakymu patvirtintą žemėtvarkos projektą, nes jis laikytinas specialiuoju, o ne detaliuoju teritorijų planavimo dokumentu.
2. Rengiamas specialusis planas (žemėtvarkos projektas) iš esmės paliečia visos
planuojamos vietovės (kadastrinės vietovės) žemės sklypų savininkus. Teisės aktuose
nustatytas įpareigojimas skelbti viešai spaudoje praranda bet kokį aktualumą: viešo informavimo procesas turi būti efektyvus ir ekonomiškas bei realiai įgyvendinamas. Šių
principų realizuoti neišeitų, jei visi kadastrinės vietovės žemės sklypų savininkai turėtų
būti raštu informuoti apie vykdomą žemėtvarkos procesą.
3. Iš 2008 m. rugsėjo 4 d. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto, jame
nurodytų pareiškėjos pastabų matyti, kad 2008 m. rudenį pareiškėjai jau buvo žinomos
tikslios valstybinėje žemėje projektuojamo kelio projektavimo aplinkybės. Pavyzdžiui,
buvo žinoma, jog bus projektuojamas 4 m pločio įvažiavimo kelias, kuris ribosis su pareiškėjai priklausančiu žemės sklypu ir žvyrkeliu.
4. Kelio apsaugos zonų taikymo paskirtis – užtikrinti didelio „apkrovimo“ (bent
jau rajoninio lygmens) kelių tinkamą eksploatavimą. Šiuo atveju patvirtintu Įsakymu
suprojektuoto kelio tikslas ir paskirtis – įvažiavimo kelias, kuris jungia rajoninį kelią
su privačios nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu. Tokio kelio eksploatacija
minimali – keletas automobilių per savaitę; atitinkamai ir tokio kelio naudojimo rizika
taip pat minimali.
5. Pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad buvo pažeistos jos teisės. Aplinkybė, kad gin162
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čijamu žemėtvarkos projektu nebuvo nustatytos kelio apsaugos juostos, jai yra naudinga, nes nėra apsunkinamas jai nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas.
6. Teisės aktai nenustato jokių atstumų apribojimų, susijusių su kelių, juo labiau
įvažiavimo kelių, tiesimu netoli vandens telkinių – kūdrų, kurių plotas mažesnis nei
1 000 kv. m.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi
(I t., b. l. 189–197) pareiškėjos apeliacinį skundą atmetė. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą
– administracinę bylą pagal pareiškėjos P. Č. skundą nutraukė.
Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjos skundas negalėjo būti
priimtas ir nagrinėjamas teismo, kadangi, atsižvelgiant į tai, kad žemės reformos žemėtvarkos projektas jau yra apskrities viršininko įsakymu patvirtintas, bei remiantis Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi, pareiškėja, prieš teikdama skundą teismui, privalėjo Įsakymą skųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.
Teismas nustatė, kad Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas
„Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Burbiškio kadastro vietovėje
Anykščių seniūnijoje Anykščių rajone“ pareiškėjai tapo žinomas, kai 2011 m. sausio 17 d.
jis buvo pateiktas teismui kitoje administracinėje byloje, kurioje ji yra pareiškėja, o nagrinėjamoje byloje pareiškėjos skundas dėl šio Įsakymo teisme gautas 2011 m. vasario 17 d.
Remdamasis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi, teismas konstatavo, kad
pareiškėja praleido dvidešimties dienų terminą skundui Nacionalinės žemės tarnybos vadovui paduoti ir nėra pagrindo terminą atnaujinti, kadangi aplinkybių, kurias būtų pagrindas pripažinti svarbiomis, nenustatyta.
Teismas pripažino, kad pareiškėja pasinaudoti nustatyta skundo nagrinėjimo neteismine tvarka nebegali, dėl to byla pagal pareiškėjos skundą nutrauktina (Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 str. 1 d. 7 p.).
V.
Pareiškėja P. Č. pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje
Nr. A261-244/2012, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktuose nustatytais pagrindais (II t., b. l. 1–10).
Pareiškėja nurodė, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjos skundas
turėjo būti nagrinėjamas Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio reglamentuota išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Teigė, kad Žemės reformos įstatymo
18 straipsnio 1–3 dalių loginė analizė leidžia daryti išvadą, jog Nacionalinės žemės tarnybos vadovas apeliacine tvarka nagrinėja tuos asmenų skundus žemės reformos žemėtvarkos projektų sprendinių klausimais, kurie jau yra išnagrinėti Nacionalinės žemės
tarnybos teritorinių padalinių arba skundus dėl pačių Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių priimtų sprendimų, atliktų veiksmų. Pažymėjo, kad šioje byloje buvo
ginčijamas apskrities viršininko, o ne Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio,
sprendimas, kuriuo patvirtintas valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto, ku163
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ris taip pat nėra Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, parengtas žemėtvarkos projektas. Todėl manė, kad nagrinėjamu atveju aktualios Žemės reformos įstatymo
18 straipsnio 2 dalies nuostatos.
Aiškindama Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatas, pareiškėja
vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS146-319/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo Praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo II dalimi. Teigė, kad kelio suprojektavimas nesuformuotame valstybinės žemės sklype, kurio buvusi paskirtis – žemės ūkio,
yra susijęs su pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir
pobūdžio nustatymu ar pakeitimu, t. y. patenka į Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
reglamentavimo sritį ir jam taikytina šiame įstatyme nustatyta skundų nagrinėjimo
tvarka (44 str. 1 d.).
Taip pat nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai ir neteisingai
konstatavo, jog taikant Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje reglamentuotą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką, pareiškėjos skundas turėjo būti pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos vadovui per 20 darbo dienų. Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. AS822-168/2009, teigė, kad teismas neteisingai nurodė išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne teismo tvarka instituciją. Nurodė, kad jei teismas žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimą prilygino Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyto
sprendimo priėmimui, jis turėjo konstatuoti, kad ginčas galėjo būti nagrinėjamas tik
teisme. Manė, jog aplinkybė, kad nuo 2010 m. liepos 1 d. buvo panaikintos apskrities
viršininko administracijos, ir dalį jų funkcijų perėmė Nacionalinė žemės tarnyba bei
jos teritoriniai padaliniai, nėra pagrindas daryti išvadą, jog šioje byloje ginčyto Įsakymo priėmimo metu apskrities viršininkas veikė kaip Nacionalinės žemės tarnybos
teritorinis padalinys. Tokią išvadą grindė ir 2010 m. gruodžio 31 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. AS858-807/2010. Teigė,
kad jei teismas būtų nurodęs teisingą skundą turinčią nagrinėti instituciją, nebūtų galima konstatuoti, jog terminas skundui paduoti yra praleistas.
Pažymėjo, kad teismas nepagrįstai ir neteisėtai konstatavo, jog nėra pagrindo atnaujinti terminą skundui paduoti ir pareiškėja nebegali pasinaudoti ikiteismine skundo nagrinėjimo tvarka. Rėmėsi Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi ir teigė, kad šioje teisės normoje yra įtvirtinta pareiškėjo teisė, praleidus terminą skundui
paduoti, Nacionalinės žemės tarnybos vadovui pateikti motyvuotą prašymą atnaujinti
skundo padavimo terminą ir nurodyti, pareiškėjo nuomone, svarbias termino praleidimo priežastis. Nacionalinės žemės tarnybos vadovui netenkinus pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą, pareiškėja turėtų galimybę tokį sprendimą skųsti teismui. Tačiau pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
galutine ir neskundžiama nutartimi išsprendė termino atnaujinimo klausimą, nors
šis klausimas iki tol nebuvo nagrinėjamas nei Nacionalinėje žemės tarnyboje, nei
pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad termino
skundui paduoti atnaujinimo pagrindas ir praleidimo priežastys yra išimtinai faktinių
aplinkybių klausimas, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neturėtų
nagrinėti ir pasisakyti dėl tų aplinkybių, kurios nebuvo nagrinėjamos ir dėl kurių
nebuvo pasisakyta pirmosios instancijos teisme. Pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiasis
164

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

administracinis teismas konstatavo faktines aplinkybes, dėl kurių pareiškėja neturėjo
galimybės pasisakyti. Tokiu būdu buvo pažeistas gero administravimo principas, teisė
būti išklausytam, šalių procesinio lygiateisiškumo principas, teisė į apeliaciją. Taip pat
manė, kad nagrinėjamu atveju termino skundui Nacionalinės žemės tarnybos vadovui
paduoti praleidimo priežastys turi būti pripažintos svarbiomis ir terminas skundui paduoti turi būti atnaujintas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 6 d. nutartimi
(II t., b. l. 23–31) atnaujino procesą administracinėje byloje Nr. A261-244/2012 pagal pareiškėjos P. Č. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių žemėtvarkos skyriui dėl įsakymo dalies panaikinimo, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Anykščių rajono savivaldybės administracijai,
R. T., S. G., V. J. R. ir P. Č., bei perdavė bylą Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui nagrinėti iš naujo.
Teisėjų kolegija rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2010 m. gruodžio 31 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS858-807/2010 (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas, publikuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 20, 2012, p. 545–546),
kurioje buvo ginčijama Tauragės apskrities viršininko įsakymo dalis, kuria iš žemės reformos žemėtvarkos projekto buvo išbraukti pareiškėjams suprojektuoti žemės sklypai – t. y. ginčas buvo keliamas dėl administracinio akto, kuriuo buvo patvirtintas
žemės reformos žemėtvarkos projektas, pakeitimo. Šioje byloje ginčyto apskrities viršininko įsakymo priėmimo metu galiojusios Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio
2 dalies redakcijoje buvo nustatyta, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir
Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities
viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų. Tokia institucija, Vyriausybės įgaliota nagrinėti apskrities viršininko jau apsvarstytus prašymus ir skundus, yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kuri įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos įsteigimo“. Nuo 2010 m. liepos 1 d. pasikeitus Žemės reformos įstatymo 18 straipsniui, šioje teisės normoje buvo įtvirtinta nauja išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarka, pagal kurią tam tikri ginčai buvo priskirti nagrinėti Nacionalinės žemės
tarnybos teritoriniam padaliniui (Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d.), o tam tikri
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio sprendimai skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos vadovui (Žemės reformos įstatymo 18 str. 3 d.). Įvertinęs pasikeitusią išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarką, administracinėje byloje Nr. AS858-807/2010
teismas padarė išvadą, kad apskrities viršininko sprendimas dėl administracinio akto,
kuriuo buvo patvirtintas žemės reformos žemėtvarkos projektas, pakeitimo, turėjo
būti skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui vadovaujantis
Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi.
Atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 31 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. AS858-807/2010 pateiktą išaiškinimą bei
nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismo atliktą Žemės reformos įstatymo
18 straipsnio nuostatų aiškinimą ir taikymą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teis165
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mas nusprendė, kad tokie išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarkos aiškinimo skirtumai
galėjo lemti neteisingo sprendimo priėmimą šioje administracinėje byloje, nes nustačius,
kad apskrities viršininko, kaip žemės reformos vykdytojo, sprendimai, pasikeitus išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarkai, turėjo būti skundžiami vadovaujantis Žemės reformos
įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi. Tokiu atveju nagrinėjamoje byloje turėjo būti vertinamas kilusio ginčo pobūdis, nes, vadovaujantis nurodytoje teisės normoje nustatyta tvarka, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui išankstinio ginčų nagrinėjimo
tvarka skundžiami tik tie sprendimai, kurie priimti dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai
naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki
sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis
priėmimo. Teismas sutiko su pareiškėjos teiginiu, kad, atsižvelgus į šioje byloje kilusio
ginčo pobūdį ir vadovaujantis administracinėje byloje Nr. AS858-807/2010 pateiktais išaiškinimais, kreipimosi į teismą dėl Įsakymo panaikinimo teisė nebūtų ribojama išankstinio
ginčų nagrinėjimo tvarka.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki 2010 m.
liepos 1 d., Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo formuojama
praktika, jog administraciniams aktams, kuriais patvirtinami žemėtvarkos projektai, apskųsti paprastai yra taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per
teismą tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimo, publikuoto Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje „Administracinė jurisprudencija“
Nr. 20, 2012, p. 544). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 23 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-38/2013, bei 2012 m. gegužės 18 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. AS556-370/2012 (vadovaujantis nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojusia Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio redakcija) konstatavo, kad įsakymai,
kuriais patvirtinti žemės reformos žemėtvarkos projektai, turi būti skundžiami, laikantis
Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje privalomos išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarkos.
Remdamasis minėtais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimais,
teismas nusprendė, jog negalima vienareikšmė išvada, kad administracinis aktas, kuriuo
patvirtinamas žemės reformos žemėtvarkos projektas, visais atvejais prieš kreipiantis į
teismą turi būti apskųstas laikantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2–3 dalyje nustatytos tvarkos. Todėl tai leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka nėra aiški.
Apibendrindama faktines bylos aplinkybes, teisinį reglamentavimą bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimus, teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra pagrįsta abejonė, jog pareiškėjos konstitucinė teisė kreiptis į teismą nustatant, kad tokios teisės realizavimui yra privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo tvarka,
galėjo būti nepagrįstai apribota, nes kilusio ginčo pobūdis bei teisinis reguliavimas leidžia
daryti prielaidą, jog teisės norma, kuria vadovavosi Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, pareiškėjos teisės į teismą ribojimo nenustato bei sudaro pagrindą spręsti, kad
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo klausimu nėra vienoda.
Teismas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paprastai laikosi pozicijos, kad bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog ginčas, prieš kreipiantis į teismą, turėjo būti nagrinėjamas vadovaujantis Žemės reformos įstatymo
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18 straipsnyje nustatyta išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarka, skundas turi būti
paliktas nenagrinėtas (pvz., 2006 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6-1944/2006, 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-1948/2012), o ne nutraukiama administracinė byla. Be to, teismas sutiko
su pareiškėjos argumentu, kad teisė spręsti dėl termino skundui Nacionalinės žemės
tarnybos vadovui paduoti Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi suteikta
Nacionalinės žemės tarnybos vadovui, o ne teismui.
Teismas padarė išvadą, kad nutraukdamas administracinę bylą pagal pareiškėjos
skundą, apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas
bei nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos
iš esmės analogiškose bylose. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatavo, jog šioje byloje yra pagrindas atnaujinti procesą: ABTĮ
153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu, nes teismui konstatavus, kad ginčui dėl Įsakymo panaikinimo įstatyme nustatyta privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo tvarka
ir šia tvarka nebegalima pasinaudoti, dėl netinkamai pritaikytų materialiosios teisės
kreiptis į teismą ribojimų galėjo būti neteisingai išspręsta byla; bei ABTĮ 153 straipsnio
2 dalies 12 punkto pagrindu, nes Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika
šiuo klausimu nėra vienoda, o tai sudaro pagrindą išvadai, kad nagrinėjamu atveju privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka nėra aiški, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

VI.

Procesą administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Tai iš esmės
reiškia, kad bylą iš naujo apeliacine tvarka nagrinėjanti išplėstinė teisėjų kolegija turėtų atlikti visapusišką pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo
patikrinimą (ABTĮ 136, 161 str.). Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje laikomasi nuostatos, jog bylos, kurioje procesas atnaujintas, ypatybė yra ta,
kad nagrinėjant tokias bylas būtina atsižvelgti į nutartyje atnaujinti procesą apibrėžtas
proceso atnaujinimo ribas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-393/2010; 2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011, 2013 m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-3147/2012).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 6 d. nutartimi, kuria buvo atnaujintas procesas administracinėje byloje Nr. A261-244/2012, pažymėjo, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimo, publikuoto Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 20, 2012, p. 544;
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-807/2010; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-38/2013; 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje
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Nr. AS556-370/2012 ir kt.) negalima vienareikšmė išvada, kad administracinis aktas, kuriuo patvirtinamas žemės reformos žemėtvarkos projektas, visais atvejais prieš kreipiantis į teismą turi būti apskųstas laikantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio
2–3 dalyje nustatytos tvarkos. Todėl tai, teisėjų kolegijos manymu, leidžia teigti, kad
nagrinėjamu atveju privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka nėra aiški. Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad yra pagrįsta abejonė, jog pareiškėjos konstitucinė
teisė kreiptis į teismą nustatant, kad tokios teisės realizavimui yra privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo tvarka, galėjo būti nepagrįstai apribota, nes kilusio ginčo pobūdis bei teisinis reguliavimas leidžia daryti prielaidą, jog teisės norma, kuria vadovavosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėjęs administracinę bylą
Nr. A261-244/2012, pareiškėjos teisės į teismą ribojimo nenustato bei sudaro pagrindą
spręsti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo klausimu nėra
vienoda.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, atnaujinusi procesą
administracinėje byloje Nr. A261-244/2012, taip pat pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas paprastai laikosi pozicijos, jog bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad ginčas, prieš kreipiantis į teismą, turėjo būti nagrinėjamas vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarka,
skundas turi būti paliktas nenagrinėtas (žr., pvz., 2006 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A6-1944/2006, 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A438-1948/2012), o ne nutraukiama administracinė byla. Todėl padarė išvadą,
kad, nutraukdamas administracinę bylą pagal pareiškėjos skundą, apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas bei nukrypo nuo Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos iš esmės analogiškose bylose. Be to, pažymėjo, kad teisė spręsti dėl termino skundui Nacionalinės žemės tarnybos
vadovui paduoti Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi suteikta Nacionalinės
žemės tarnybos vadovui, o ne teismui.
Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad nutarties, kuria yra atnaujintas procesas
administracinėje byloje, motyvai bei pirmiau nurodytas administracinių teismų praktikoje įtvirtintas reikalavimas nagrinėjant bylą po proceso atnaujinimo atsižvelgti į nutartyje
atnaujinti procesą apibrėžtas proceso atnaujinimo ribas, apibrėžia ir šios administracinės
bylos nagrinėjimo ribas. Todėl byloje turi būti nagrinėjamas klausimas dėl Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2–3 dalių aiškinimo ir taikymo žemės reformos teisinių santykių srityje, t. y. dėl administraciniams aktams, kuriais patvirtinami žemėtvarkos projektai,
taikomos apskundimo tvarkos, taip pat dėl procesinių teisinių pasekmių ir administracinės bylos baigties, nepasinaudojus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka.
VII.
Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas (tiek galiojusi skundo padavimo
metu, tiek šiuo metu aktuali redakcijos) yra specialusis įstatymas, reglamentuojantis žemės privatizavimo ir žemės reformos, kuria siekiama įgyvendinti asmenų teisę į žemės
nuosavybę bei naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinant neteisėtai
nusavintą žemę, perduodant ar suteikiant neatlygintinai nuosavybėn bei parduodant
pageidaujantiems ją pirkti, išnuomojant ar suteikiant naudotis valstybinę žemę;
sudaryti teisines ir ekonomines prielaidas žemės rinkai plėtotis, įgyvendinti socialinį
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teisingumą privatizuojant valstybinę žemę, tvarką (Žemės reformos įstatymo 1 ir 2
str.). Žemės reformos procesas apima žemės naudojimo dabartinės situacijos analizę,
parengiamuosius žemėtvarkos darbus, žemės reformos žemėtvarkos projektų parengimą,
jų derinimą, teisinį, ekonominį ir ekologinį pagrindimą bei tvirtinimą, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės, miško ir vandens telkinių naudojimo specialiųjų sąlygų, žemės servitutų ir kitų įstatymuose numatytų ūkinės veiklos apribojimų nustatymą
(Žemės reformos įstatymo 4 str. 2 d.).
Žemės reformą, pagal Žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 1 dalį, įgyvendina
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Galutinius sprendimus grąžinti, perduoti, suteikti nuosavybėn neatlygintinai ir parduoti valstybinę žemę priima
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Valstybinė žemė išnuomojama ar perduodama naudotis
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, savivaldybių institucijų ar
kitų įstatymų nustatytų institucijų sprendimais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka (Žemės reformos įstatymo
16 str. 1 d., 17 str.).
Žemės reformos proceso metu kylančių ginčų nagrinėjimo tvarką numato Žemės
reformos įstatymo 18 straipsnis, kurio 1 dalis įtvirtina bendrąjį principą, jog sprendimus dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis
asmenys gali apskųsti teismui. Tačiau skundus dėl žemės reformos metu suformuotų
žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai
naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties
iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai
naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai (Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d.). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą
nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai
žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (Žemės reformos įstatymo
18 str. 3 d.). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo priimtas sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka (Žemės reformos
įstatymo 18 str. 4 d.).
Taigi žemės reformos proceso metu atliktiems veiksmams ir priimtiems sprendimams, numatytiems Žemės reformos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje, su sąlyga, jog
šiais sprendimais nėra nusprendžiama atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės
sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti valstybinę žemę, išnuomoti ar perduoti
neatlygintinai naudotis, apskųsti yra taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne per teismą tvarka.
Nagrinėjamoje byloje (atnaujintoje administracinėje byloje Nr. A261-244/2012)
pareiškėja teismui skundė Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo
Nr. 16-693 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Burbiškio kadastro
vietovėje Anykščių seniūnijoje Anykščių rajone“ grafinės dalies (projekto plano) dalį
– grafinį sprendinį, kuriuo nesuformuotame valstybinės žemės sklype, esančiame
(duomenys neskelbtini), tarp pareiškėjai P. Č. ir tuo metu B. G. priklausiusių žemės
sklypų numatytas naujas kelias. Iš skundžiamo Įsakymo matyti, kad jis patvirtino
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Anykščių rajono, Anykščių seniūnijos, Burbiškio kadastro vietovės žemės reformos
žemėtvarkos projektą, jame suprojektuotų žemės sklypų ribas ir plotus, jiems nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypų naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus suprojektuotų žemės sklypų plotus, kuriems taikomos specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos bei servitutai, piliečių, kuriems, rengiant Anykščių
rajono, Anykščių seniūnijos, Burbiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos
projektą, suprojektuoti žemės, miško ir vandens telkinių sklypai, sąrašą, Anykščių rajono, Anykščių seniūnijos, Burbiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos
projekte suprojektuotų kitos paskirties žemės sklypų, reikalingų esamų pastatų eksploatacijai, sąrašą, Anykščių rajono, Anykščių seniūnijos, Burbiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotų valstybinės reikšmės miškų
sklypų, perduodamų patikėjimo teise valstybės įmonei Anykščių miškų urėdijai valstybinėms funkcijoms vykdyti, sąrašą, Anykščių rajono, Anykščių seniūnijos, Burbiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės
sklypų, kurie bus perduoti patikėjimo teise valstybės įmonei Anykščių miškų urėdijai
apsodinimui mišku, sąrašą ir piliečių, kurie išbraukiami iš Utenos apskrities viršininko
2008 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 16-1451 patvirtinto asmenų, pageidaujančių susigrąžinti, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti ar nuomoti žemę, mišką ar vandens telkinius Anykščių seniūnijoje Burbiškio kadastro vietovėje, sąrašo, pagal parengtą Burbiškio
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, sąrašą (I t., b. l. 31–53).
Taigi ginčijamu Įsakymu nebuvo priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti valstybinę žemę, išnuomoti ar
perduoti ją neatlygintinai naudotis, tačiau tik buvo patvirtintos tam tikrų žemės sklypų
ribos, plotai, jų naudojimo būdas ir pobūdis, piliečių, kuriems žemėtvarkos projektu suprojektuoti tam tikri sklypai, sąrašai, sudarant sąlygas ateityje priimti atitinkamus sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygintinai, valstybinės žemės pardavimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis (Žemės
reformos įstatymo 19 str. 5 d.). Todėl ginčijamam Įsakymui apskųsti, pagal šiuo metu galiojantį žemės reformos teisinių santykių reguliavimą, yra taikoma privaloma išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Pažymėtina, jog, nepaisant to, kad šiuo Įsakymu
patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekte nebuvo suprojektuotas (suformuotas) savarankiškas žemės sklypas ginčo keliui tarp pareiškėjai ir B. G. priklausiusių žemės
sklypų, tačiau jo pažymėjimas Įsakymo grafinėje dalyje (projekto plane) yra glaudžiai susijęs su žemėtvarkos projektu, patvirtintu Įsakymu, tai yra vientisas ir nedalomas sprendimas, todėl šiam projekto sprendiniui (keliui) taikoma tokia pati apskundimo tvarka, t. y.
privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarka.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog Žemės reformos įstatymo 18
straipsnyje numatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarka nepažeidžia ir apskritai nepaneigia asmens konstitucinės teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS17-298/2007), kadangi teisinis reguliavimas suteikia teisę asmeniui, manančiam,
jog jo teisės ar laisvės pažeistos, bei išnaudojusiam visas kitas prieinamas teisinės tvarkos
atstatymo priemones, ginti savo teises ar laisves teisme (Žemės reformos įstatymo 18 str.
1–4 d.; ABTĮ 22 str. 3 d., 25 str. 1 d.). Pažymėtina ir tai, jog išankstinio administracinių
ginčų nagrinėjimo ne per teismą instituto paskirtis suponuoja, kad jis yra skirtas tam, jog
ta pati teisinė problema (administracinis ginčas), maksimaliai tokiomis pačiomis kaip ir
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administraciniame teisme sąlygomis kompetentingos institucijos būtų išnagrinėta ir išspręsta dar iki teismo. Tai reiškia, kad tokio skundo nagrinėjimo paskirtis yra ne papildomas asmens tariamai pažeistų teisių ar interesų gynimo apsunkinimas, o, priešingai,
papildomo mechanizmo, galinčio išspręsti minėtą teisinę problemą, nustatymas (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A143-191/2010).
Pažymėtina, jog ginčijamo Įsakymo priėmimo metu galiojusio Žemės reformos įstatymo (2009 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. I-1607 redakcija, galiojusi iki
2010 m. liepos 1 d.) 18 straipsnio 2 dalis numatė, kad skundus dėl žemės reformos metu
suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų. Tokia institucija, Vyriausybės įgaliota
nagrinėti apskrities viršininko jau apsvarstytus prašymus ir skundus, buvo Nacionalinė
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos įsteigimo“.
Lyginant su šiuo metu galiojančiomis (ir ginčui aktualiomis) Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nuostatomis, išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarka dėl žemės reformos teisinių santykių iš esmės nepakito – ji išliko privaloma. Tačiau pasikeitė subjektas,
nagrinėjantis atitinkamus skundus. Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį,
skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai, o pagal Žemės reformos įstatymo 18
straipsnio 3 dalį, skundus dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
teritorinių padalinių sprendimų ir veiksmų (neveikimo) nagrinėja Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad žemės reformos procese dalyvauja ne tik Nacionalinė
žemės tarnyba ir jos teritoriniai padaliniai. Žemėtvarkos projektus turi teisę rengti ir
Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – ir
valstybė narė) piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų
jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, valstybėje narėje įsteigti juridiniai
asmenys ar kitos organizacijos, ar jų padaliniai. Šie asmenys žemės reformos žemėtvarkos projektus rengia turėdami jiems nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos pažymėjimus
žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti (toliau – ir kvalifikacijos pažymėjimas)
arba kitos valstybės narės išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuriuo
suteikiama teisė rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus (Žemės reformos įstatymo
16 str. 3 d.). Prašymus išsinuomoti valstybinę žemę ir naudotis valstybine žeme taip pat
nagrinėja ir sprendimus priima savivaldybių institucijos ar kita įstatymų nustatyta institucija Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
nustatyta tvarka (Žemės reformos įstatymo 17 str.). Atitinkamų žemės sklypų ženklinimą
atlieka matininkai, su kuriais asmenys, pageidaujantys susigrąžinti natūra ar gauti nuosavybėn neatlygintinai pirkti, išsinuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise
valdyti žemės sklypus, yra sudarę žemės reformos žemėtvarkos projekto įgyvendinimo
darbų apmokėjimo sutartį (Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų
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žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 16 p.). Suinteresuotos valstybės
ar savivaldybės institucijos tvirtina kartografinę medžiagą, kurioje pažymima informacija apie žemės plotus, priskirtinus valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei
(Metodikos 10.13 p.) ir kt.
Atsižvelgiant į tai, kad, kaip minėta, žemės reformos procesas apima įvairaus pobūdžio veiksmus ir sprendimus (Žemės reformos įstatymo 4 str. 2 d.), o žemės reformos procese dalyvauja įvairios valstybės, savivaldybės institucijos, fiziniai ar juridiniai asmenys, įmonės, įstaigos ar organizacijos, Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio
2 dalis aiškintina tokiu būdu, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai nagrinėja skundus dėl kitų subjektų (valstybės ir savivaldybės institucijų, žemėtvarkos projektų rengėjų, matininkų, kitų fizinių ar juridinių asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų), dalyvaujančių žemės reformos procese, atliktų
paruošiamųjų, pagalbinių, tarpinių veiksmų bei priimtų sprendimų (dėl žemės reformos
metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties), išskyrus sprendimus dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos
ar perdavimo neatlygintinai naudotis. Tokiu būdu, pagal Žemės reformos įstatymo
18 straipsnio 3 dalį, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas
nagrinėja skundus dėl savo teritorinių padalinių priimtų valinių sprendimų ir veiksmų
(neveikimo) (tiek teritoriniams padaliniams išnagrinėjus anksčiau minėtus skundus
ar vengiant tai atlikti, tiek priėmus savarankiškus sprendimus, atlikus veiksmus ar vengiant juos atlikti), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai
žemės sklypą.
Nagrinėjamoje byloje tinkamo subjekto, turinčio nagrinėti skundą dėl Įsakymo
patvirtinti žemės reformos žemėtvarkos projektą išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarka, pasirinkimą sunkina ta aplinkybė, jog Įsakymą priėmė Utenos apskrities viršininkas (Žemės reformos įstatymo 20 str., 2009 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. I-1607 redakcija, galiojusi iki 2010 m. liepos 1 d.). Tačiau pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos
apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi nuo 2010 m. liepos 1 d. apskričių viršininkų administracijos, kurios iki to laiko buvo įpareigotos spręsti, be kita ko, ir su žemės reforma susijusius
klausimus, buvo likviduotos, o žemės reformą įgyvendinti pavesta Nacionalinei žemės
tarnybai, perėmusiai apskričių viršininkų administracijų bei jose veikusių žemėtvarkos
skyrių funkcijas, susijusias su žemės tvarkymu. Perimtoms funkcijoms vykdyti
pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. 3D-601 patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos struktūrą Nacionalinėje žemės
tarnyboje buvo įsteigti 48 teritoriniai padaliniai (žemėtvarkos skyriai), kurie, vėliau
keičiant Nacionalinės žemės tarnybos struktūrą (Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 3D-553 bei 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymu
Nr. 3D-859), išliko (šiuo metu yra 50 teritorinių žemėtvarkos skyrių). Įgyvendindami
valstybės politiką žemės tvarkymo, kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo
srityse, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai žemėtvarkos skyriai, be kita ko,
organizuoja žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą, tvirtina žemėtvarkos
planavimo dokumentus bei nagrinėja atitinkamus skundus tam tikroje Lietuvos teritorijos
dalyje (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m.
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vasario 24 d. įsakymu Nr. 1PI-(2.1.)-63 patvirtinti teritorinių skyrių nuostatai). Aktualios
redakcijos Žemės reformos įstatymo 20 straipsnis šiuo atveju patvirtina, jog Nacionalinės
žemės tarnybos teritoriniai padaliniai Nacionalinės žemės tarnybos vadovo gali būti
įgalioti tvirtinti ir žemės reformos žemėtvarkos projektus. Taigi nagrinėjamu atveju
Utenos apskrities viršininkas, tuo metu būdamas teritoriniu valstybinio administravimo
subjektu (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 str. 4 d. 2 p.; ABTĮ
2 str. 8 d.), patvirtinęs Anykščių rajono, Anykščių seniūnijos, Burbiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, iš esmės veikė kaip Nacionalinės žemės tarnybos atitinkamas teritorinis padalinys, priėmęs valinį sprendimą, todėl pagal šiuo metu
galiojančio Žemės reformos žemėtvarkos projekto 18 straipsnio 3 dalį, Utenos apskrities
viršininko 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 16-693 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Burbiškio kadastro vietovėje Anykščių seniūnijoje Anykščių
rajone“ skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 14 d. nutartyje padaryta išvada, jog
apskričių viršininkų administraciniams aktams, kuriais tvirtinami žemės reformos žemėtvarkos projektai, apskųsti taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarka,
o skundus dėl šių aktų, pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalį, nagrinėja
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas.
VIII.
Privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarka, jos laikymasis bei pasinaudojimas
ja suponuoja ir atitinkamų procesinių teisinių pasekmių atsiradimą priklausomai nuo to,
kurioje teismo proceso stadijoje nustatoma, jog privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo
tvarka nebuvo pasinaudota, ir kokios galimybės šia tvarka pasinaudoti dar egzistuoja.
Skundo priėmimo stadijoje, remiantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teismas atsisako priimti skundą, jei nustato, kad pareiškėjas nesilaikė konkrečiai bylų kategorijai
įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Jeigu aplinkybė,
jog pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų 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 išankstinio ginčų 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. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog skundo palikimas
nenagrinėtu ir bylos nutraukimas sukelia skirtingas teisines pasekmes – nutraukus bylą
asmuo praranda teisę su tapačiu skundu kreiptis į teismą (ABTĮ 102 str. 3 d.), tuo tarpu
skundą palikus nenagrinėtu, teisė kreiptis į teismą išlieka ir asmuo ja gali pasinaudoti, jei
pašalina sąlygas, kurios buvo pagrindas skundą palikti nenagrinėtą (ABTĮ 104 str. 2 d.).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. A261-244/2012 nustatė, jog pareiškėja nesilaikė šiam ginčui nustatytos išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir pateikė skundą tiesiogiai teismui, todėl skundas negalėjo būti priimtas ir nagrinėtas iš esmės. Teismas, nustatęs, kad pareiškėja apie
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tvarkos projekto patvirtinimo Burbiškio kadastro vietovėje Anykščių seniūnijoje Anykščių rajone“ sužinojo 2011 m. sausio 17 d., kai jis buvo pateiktas teismui kitoje administracinėje byloje, kurioje ji yra pareiškėja, tačiau į teismą su skundu kreipėsi tik 2011 m.
vasario 17 d., bei, remdamasis ABTĮ 101 straipsnio 7 punktu, konstatavo, jog pareiškėja
praleido Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje numatytą dvidešimties dienų
terminą skundui Nacionalinės žemės tarnybos vadovui paduoti ir nėra pagrindo terminą
atnaujinti, kadangi aplinkybių, kurias būtų pagrindas pripažinti svarbiomis, nėra, todėl
administracinę bylą pagal pareiškėjos skundą nutraukė, nustatęs, jog išankstinio ginčo
nagrinėjimo ne per teismą tvarka nebegalima pasinaudoti.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Žemės reformos įstatymo
18 straipsnio 6 dalis numato, jog skundas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos vadovui paduodamas per 20 darbo dienų nuo skundžiamo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio sprendimo priėmimo,
atliktų veiksmų ar atsisakymo juos atlikti (neveikimo) dienos. Jeigu suinteresuotas asmuo
praleidžia nustatytą skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas pripažįsta svarbiomis, šis terminas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo sprendimu gali būti atnaujintas. Tai reiškia, kad klausimą dėl skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
padalinio sprendimo, atliktų veiksmų ar atsisakymo juos atlikti (neveikimo) padavimo
termino atnaujinimo sprendžia tik Nacionalinės žemės tarnybos vadovas. Pripažinęs
skundo padavimo termino praleidimo priežastis svarbiomis, jis gali šį terminą atnaujinti. Todėl nagrinėjamoje byloje (Nr. A261-244/2012) Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas nebuvo kompetentingas pripažinti, jog Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio
6 dalyje numatytas dvidešimties dienų terminas skundui Nacionalinės žemės tarnybos
vadovui paduoti yra praleistas ne dėl aplinkybių, kurios būtų pripažintos svarbiomis,
todėl nėra pagrindo terminą atnaujinti.
Be to, išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog Žemės reformos įstatymo
18 straipsnio 6 dalyje numatyta galimybė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos vadovui atnaujinti praleistą skundo, paduoto išankstinio ginčų nagrinėjimo
tvarka, padavimo terminą, reiškia, kad nesilaikius išankstinio ginčo nagrinėjimo tvarkos,
kreipusis į teismą bei praleidus skundo Nacionalinės žemės tarnybos vadovui padavimo
terminą, teoriškai galimybė pasinaudoti Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje
numatyta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka išlieka, kadangi jos realus
įgyvendinimas priklauso nuo Nacionalinės žemės tarnybos vadovo valios. Tokiu būdu hipotetinė galimybė pasinaudoti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka negali
būti pagrindas nutraukti administracinę bylą nesilaikius tos kategorijos byloms nustatytos
išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (ABTĮ 101 str. 7 p.). Juo labiau,
atsižvelgiant į tai, kad nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl
to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebegalima (ABTĮ 102 str. 3 d.). Todėl tokiu atveju
taikytina kita alternatyva – skundą palikti nenagrinėtu (ABTĮ 103 str. 1 p.). Tokia išvada
atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką panašiose
bylose (žr., pvz., 2006 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A6-1944/2006;
2011 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-422/2011; 2012 m. gegužės
18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-307/2012; 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A438-1948/2012 ir kt.).
Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m.
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gegužės 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A261-244/2012 iš esmės teisingai
nusprendė dėl privalomos išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarkos taikymo ginčo atveju,
tačiau nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjai nesilaikius tos kategorijos byloms nustatytos
išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, nebegalima šia tvarka pasinaudoti, t. y.
netinkamai išaiškino ir pritaikė proceso teisės normas (ABTĮ 101 str. 7 p.) bei nukrypo
nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos iš esmės analogiškose bylose,
išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. gegužės 14 d. nutartis keistina, pareiškėjos P. Č. skundą paliekant nenagrinėtą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
162 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 14 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A261-244/2012 pakeisti taip:
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą
panaikinti, o pareiškėjos P. Č. skundą palikti nenagrinėtą.
Nutartis neskundžiama.

2.3. Bylos dėl socialinės apsaugos
2.3.1. Dėl pensijų kaupimo sutarties 							
Dėl įstatymo taikymo atgal 								
Dėl Pensijų fondų dalyvių asociacijos, kaip vartotojų teisių gynimo organizacijos,
teisės ginti viešąjį interesą 								
Dėl tinkamo reikalavimų formulavimo kreipiantis į administracinį teismą
Sutarties laisvės principas užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra
nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas
nustato imperatyviosios teisės normos. Šalys neturi teisės nustatyti, ar taikyti sutarties
sąlygas, prieštaraujančias imperatyvioms teisės normoms, o tokioms sąlygoms taikomos
niekinio sandorio pasekmės (CK 1.80 str., 6.156 str., 6.157 str.). Taigi pareiškėja (pensijų
fondų dalyvė) ir pensijų kaupimo bendrovė negalėjo susitarti, kokio dydžio pensijų įmokas pensijų kaupimo dalyvis gali ar turi kaupti jo pasirinktame pensijų fonde visą sutarties
laiką, nes ši sąlyga pateko į viešosios teisės reguliuojamą sritį (ius publicum). Konkrečiu
atveju šie dydžiai buvo vienvaldiškai nustatyti įstatymų leidėjo Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo
(2009 m. gegužės 12 d. redakcija) 3 straipsnio 11 dalyje bei Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (2009 m. sausio 15 d., 2009 m. vasario 17 d.,
2009 m. balandžio 28 d., 2009 m. birželio 30 d. redakcijos). Taigi kaupiamųjų pensijų įmokų dydis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pervedamas pensijų kaupimo
bendrovėms pensijų kaupimo dalyvių naudai, negalėjo būti šalių susitarimo objektu. Prie175
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šingų išvadų daryti neleidžia ir konkrečių kaupiamųjų pensijos įmokų dydžių įrašymas į
pensijų kaupimo sutartį, nes šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti
imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo (CK 6.157 str. 1 d.). Todėl nagrinėjamam
atvejui netaikytina Civilinio kodekso 6.157 straipsnio 2 dalis, numatanti, jog imperatyviųjų teisės normų pasikeitimas po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms.
Konstitucinis Teismas konstatavo, jog Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas, kurio 2 straipsnyje nustatyta, kad jis įsigalioja
2009 m. sausio 1 d., nors jis buvo priimtas 2009 m. sausio 15 d. ir oficialiai „Valstybės žiniose“ paskelbtas 2009 m. sausio 17 d., įsiterpė į jau prasidėjusio laikotarpio – metų ketvirčio (2009 m. sausio–kovo mėn.) – su įmokų apskaičiavimu ir mokėjimu susijusius teisinius
santykius, juo nustatyta minėta teisinio reguliavimo grįžtamoji galia. Vadinasi, minėtu
teisiniu reguliavimu buvo nepagrįstai įsiterpta ir į pareiškėjos bei jos pasirinkto pensijų
fondo 2009 metų I-ojo ketvirčio santykius. Tokia įstatymų leidėjo intervencija neabejotinai pažeidė teisėtus pareiškėjos lūkesčius, jog už jau prasidėjusį laikotarpį į jos pensijų
fondo sąskaitą bus pervesta atitinkamo dydžio kaupiamoji pensijų įmoka. Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pareiškėjos reikalavimo įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą pervesti į jos pensijų fondo sąskaitą atitinkamą sumą už
2009 metų I-ąjį ketvirtį netenkino nepagrįstai.
Viešasis interesas teisme gali būti ginamas tik esant dviem sąlygoms: viešieji interesai ginami tik įstatymų numatytiems subjektams kreipiantis į teismą ir tik įstatymų numatytais
atvejais. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl viešojo intereso pažeidimo, kiekvienu
atveju patikrina, ar subjektas, kuris kreipiasi į teismą, turi įstatyme numatytus įgaliojimus
ginti viešąjį interesą.
Įstatymų leidėjas, nustatydamas vartotojų asociacijoms teisę kreiptis dėl viešojo intereso
gynimo, apibrėžė šios teisės ribas, tokiu būdu apribodamas šių asociacijų galimybę viešąjį
interesą teismine tvarka ginti tik konkrečioje visuomeninių teisinių santykių srityje. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 30 straipsnio 2 dalis numato, jog vartotojų viešojo intereso
gynimas – tai ieškinio ar pareiškimo (skundo) vartotojų viešajam interesui ginti pareiškimas, kai siekiama pripažinti ar pakeisti teisinius santykius, uždrausti (nutraukti) pardavėjo
ar paslaugų teikėjo veiksmus (neveikimą), kurie pažeidžia vartotojų teisėtus bendruosius
interesus ir yra nesąžiningi vartotojų požiūriu, neatitinka sąžiningos verslo praktikos arba
prieštarauja Civiliniam kodeksui, šiam įstatymui ar kitiems teisės aktams.
Akivaizdu, jog šioje byloje nėra reiškiamas skundas dėl viešojo intereso gynimo vartotojų teisių apsaugos srityje, nes jis, be kita ko, nėra reiškiamas tinkamam subjektui. Šiuo
atveju skundas nėra reiškiamas paslaugų pardavėjui klasikine prasme (CK 6.305), tačiau
yra paduotas prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, kuri yra viešojo
administravimo subjektas. Pati kaupiamoji pensijų įmoka yra Pensijų sistemos reformos
įstatymo nustatyta valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalis. Taigi konkrečiu
atveju nėra prielaidų apginti Pensijų fondų dalyvių asociacijos prašomą apginti viešąjį
interesą, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis, nes skundas iš
esmės yra reiškiamas viešosios teisės normomis reglamentuojamoje socialinės apsaugos
(pensinio aprūpinimo) srityje, o ne vartotojų teisių apsaugos srityje, todėl jam pateikti
nėra išpildytas ratione materiae (turinio) kriterijus.
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Vien tai, jog Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies normoje, kuri
savo pobūdžiu yra definicinė (apibrėžiančioji), yra nurodoma, jog asociacija turi tikslą (ir
yra sutelkta) tenkinti viešuosius interesus, negali būti prilyginama įstatymo numatytiems
viešojo intereso gynimo atvejams.
Teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje sprendžia dėl atitinkamo teisių gynimo būdo taikymo, o ne aprašo ir konstatuoja prielaidas, kurios turi būti ir yra nustatomos siekiant taikyti
šį gynimo būdą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 87 ir 89 str.). Dėl tam tikro teisių
gynimo būdo taikymo prielaidų pasisakoma ne teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, bet
teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje (pvz., analizuojant, ar asmuo turi gintiną subjektinę teisę, ar ji buvo pažeista, ar ji turi būti ginama, ir jei taip – kokiais būdais). Atitinkamai
ir pareiškėjai turi formuluoti, o teismai priimti nagrinėti, tokius savarankiškus reikalavimus
(teisių gynimo būdus), kurie būtų sprendžiami teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje ir
nebūtų vien tik kitų reikalavimų (teisių gynimo būdų) taikymo materialiosios prielaidos,
analizuotinos teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje.
Administracinė byla Nr. A502-580/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01185-2009-9
Procesinio sprendimo kategorija 6.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. rugpjūčio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Virgilijaus Valančiaus,
teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjos K. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos K. G.
skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti
veiksmus ir pareiškėjo Pensijų fondų dalyvių asociacijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo Pensijų fondų dalyvių asociacijos skundą atsakovui Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl
sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėja K. G. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama
panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) 2009 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. (10.10) I-4017
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bei įpareigoti atsakovą už 2009 m. I ketvirtį pervesti į jos pensijų fondo sąskaitą 588 Lt
pensijų įmokos dalį bei pervesti ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Skunde (b. l. 3–8) paaiškino, kad 2003 m. rugsėjo 16 d. sudarė pensijų kaupimo sutartį su pensijų kaupimo uždarąja akcine bendrove (toliau – ir UAB) „SEB investicijų valdymas“ ir tapo pensijų kaupimo bendrovės valdomo pensijų fondo dalyve. Nuo 2009 m.
sausio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. pareiškėja gavo 23 520,18 Lt pajamų, nuo kurių į jos
pensijų fondo sąskaitą turėjo būti pervesta 1 293,61 Lt, tačiau už 2009 m. I ketvirtį buvo
pervesta tik 705,61 Lt, t. y. 588 Lt mažesnė įmoka. Pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu viena iš esminių sąlygų buvo pensijų įmokų, kurias atsakovas perveda į pensijų fondą, dydis. Kadangi pensijų kaupimo sutartį pareiškėja sudarė iki pensijų įmokų
dydžio Pensijų sistemos reformos įstatyme pakeitimo (sumažinimo), mažesnio dydžio
pensijų įmokos nei 5,5 procento nuo pajamų (nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) pervedimas į pensijų fondų sąskaitas yra neteisėtas. Lietuvos Respublikos Seimas pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją (toliau – ir Konstitucija) nustatydamas įstatymo grįžtamąją galią. Lietuvos Respublikos pensijų sistemos
reformos įstatymo (toliau – ir Pensijų sistemos reformos įstatymas, Įstatymas) 4 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis (2009 m. sausio 15 d. redakcija) įsigaliojo nuo 2009 m. sausio 1 d.,
nors pakeitimai buvo priimti 2009 m. sausio 15 d., o leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbti
2009 m. sausio 17 d.
Atsakovas VSDFV su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip
nepagrįstą.
Atsiliepime (b. l. 18–20) atsakovas paaiškino, kad remdamasis Pensijų kaupimo sutarčių registre esančia informacija apie dalyvių sudarytas pensijų kaupimo sutartis, už
kiekvieną dalyvį perveda draudimo įmokas atitinkamiems pensijų kaupimo bendrovių
valdomiems pensijų fondams. Pensijų įmokų dydžiai yra nustatyti Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnyje, todėl negalima pagal pareiškėjos prašymą keisti įstatyme nustatyto kaupiamosios pensijų įmokos tarifo. Mokėtinos pensijų įmokos nėra pensijų kaupimo dalyvio nuosavybės objektas ir jų keitimas niekaip nelemia pensijų kaupimo dalyvio
nuosavybės teisių į nuosavybės objektą, t. y. teisių į jau įgytą turtą. Planuotos pensijų kaupimo bendrovėms pervestinos įmokos dalies vėlesnis sumažinimas niekaip nepažeidžia
asmenų jau įgytų subjektinių teisių ir nepašalina asmenų galimybės toliau dalyvauti pensijų kaupime. Asmens „antrosios pakopos“ pensijos kaupimas finansuojamas valstybinio
socialinio draudimo finansų sąskaita, o dalyvavimas šioje sistemoje atitinkamai sumažina
valstybinio socialinio draudimo pensijos, į kurią asmuo galės pretenduoti, dydį. Analogiškai turėtų būti vertinamas ir pensijų kaupimo bendrovėms pervedamos pensijų įmokos dalies dydžio sumažinimas – tai proporcingai padidina asmens įgysimos valstybinio
socialinio draudimo pensijos, laiduojamos valstybės, dydį ir vertintinas kaip tinkamas ir
teisingas susidarančių socialinio draudimo pensijos dydžio praradimų kompensavimas.
Pareiškėjas Pensijų fondų dalyvių asociacija (toliau – ir Asociacija) kreipėsi į
Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti VSDFV 2010 m.
liepos 27 d. sprendimą Nr. (10.26)I-4471 ,,Dėl pensijų kaupimo įmokų tarifo“; 2) įpareigoti VSDFV pervesti visiems pensijų fondų dalyviams, kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki 2009 m. liepos 1 d., į jų pensijų fondų sąskaitas už laikotarpį nuo
2009 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos; 3) pripažinti, kad visi pensijų
178

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

fondų dalyviai, kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki 2009 m. liepos 1 d., turi teisę,
kad į jų pensijų fondų sąskaitas būtų pervesta ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų
dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Pareiškėjas savo skundą (Asociacijos byla, b. l. 1–8) grindė iš esmės tapačiais teisiniais motyvais, kaip ir pareiškėja, papildomai pasisakydamas dėl savo teisės paduoti skundą. Šiuo aspektu nurodė, jog Asociacija skundą teikia, siekdama apginti
viešąjį interesą – visų pensijų fondų dalyvių teises ir teisėtus interesus bei siekdama užkirsti kelią neteisėtiems VSDFV veiksmams. Pažymėjo, jog pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 12 punktą, 30 straipsnio 1 ir 2 dalis, vartotojų asociacija turi teisę ginti viešąjį interesą, be to, ji atitinka Vartotojų teisių apsaugos įstatymo
31 straipsnio 1 dalies sąlygas. Detalizavo, jog Asociacija yra įregistruota Juridinių asmenų
registre, o jos Įstatų 2.1 punkte nurodytas veiklos tikslas – pensijų fondų dalyvių, pensijų
kaupimo paslaugų vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, Asociacijoje yra daugiau nei 20 narių, ji yra nepriklausoma nuo verslo ir kitų su vartotojų teisių
gynimu nesusijusių interesų.
Papildomai nurodė ir tai, jog įstatymų leidėjas, nustatydamas ginčo teisinį reglamentavimą, be kita ko, pažeidė Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą asmenų lygybės
įstatymui principą. Būtent – sumažinant įmokas į pensijų fondus, pasak pareiškėjo, buvo
nepagrįstai pažeistos asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupimo sistemoje, konstitucinės
vertybės ir minėtųjų asmenų sąskaita suteiktos privilegijos kitiems asmenims – pensijas
gaunantiems asmenims, taip pat asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų, bet nedalyvaujantiems pensijų kaupimo sistemoje. Nurodė ir tai, jog asmenys, apsisprendę dalį
valstybinio socialinio draudimo įmokos kaupti privačiose pensijų kaupimo bendrovėse,
turi teisę ir teisėtą lūkestį reikalauti, kad valstybės prisiimtas įsipareigojimas pervesti įstatymų nustatyto dydžio įmokas būtų vykdomas arba dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo
jiems būtų teisingai kompensuoti susidarę praradimai. Tačiau įstatymų leidėjas pensijų
įmokų sumažinimo mechanizmo nenustatė, tokiu būdu pažeisdamas teisėtus lūkesčius,
nuosavybės neliečiamumą ir teisę į pensiją.
Atsakovas VSDFV su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime (Asociacijos byla, b. l. 29–31) paaiškino, kad VSDFV veiksmai yra teisėti, paremti galiojančiais teisės aktais. Administruodama Pensijų kaupimo sutarčių
registrą, pensijų įmokas į pensijų kaupimo bendrovių valdomas pensijų sąskaitas ji apskaičiuoja ir perveda įstatymuose nustatyto dydžio. Be to, negalima teigti, kad įstatymų
leidėjui laikinai sumažinus pensijų įmokų dydžius, yra pažeistas pensijų kaupimo dalyvių
teisėtų lūkesčių principas, kadangi pensijų kaupimo dalyvis ir pensijų kaupimo bendrovė sudaromoje sutartyje negali nustatyti pensijų įmokų dydžio visam sutarties laikotarpiui. Išimtinę teisę tvirtinti pensijų įmokų dydžius turi Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – ir Seimas). Pensijų įmokos (juo labiau – būsimos) nėra pensijų kaupimo dalyvių
nuosavybė.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 15 d. sprendimu pareiškėjos K. G. skundą atmetė (b. l. 111–115).
Teismas, apibendrinęs Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (2009 m. sausio 15 d., 2009 m. balandžio 28 d. redakcijos) teisinį reguliavi179
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mą, nurodė, kad 2009–2012 m. buvo nustatyti tokie sumažinti kaupiamųjų pensijų
įmokų dydžiai: nuo 2009 m. sausio 1 d. – 3 procentai, nuo 2009 m. liepos 1 d. – 2 procentai pajamų. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (2009 m. balandžio 28 d. redakcija) taip
pat buvo nustatyta, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. kaupiamosios pensijų įmokos dydis bus 5,5 procento (kaip turėjo būti pervedama pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalį
(2002 m. gruodžio 3 d. redakcija), o asmenims, tapusiems pensijų kaupimo sistemos dalyviais iki 2009 m. liepos 1 d., 2012, 2013, 2014 m. – 6 procentai pajamų. Šios nuostatos
2010 m. birželio 30 d. priėmus Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo
įstatymą neteko galios.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), išnagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimąsi ištirti Pensijų sistemos
reformos įstatymo ir jo pakeitimo bei papildymo įstatymų nuostatų atitiktį Konstitucijai, 2012 m. birželio 29 d. nutarimu pripažino, kad Pensijų sistemos reformos įstatymo
4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo, priimto 2009 m. sausio 15 d., 2 straipsnis
prieštarauja Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 70 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui; Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis (2009 m.
sausio 15 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas sumažintas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalies, kaupiamos dalyvio asmeninėje pensijų sąskaitoje, atidarytoje
jo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje, dydis, neprieštarauja Konstitucijai; Pensijų
sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis (2009 m. balandžio 28 d. redakcija) tiek,
kiek joje nustatytas sumažintas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalies,
kaupiamos dalyvio asmeninėje pensijų sąskaitoje, atidarytoje jo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje, dydis, neprieštarauja Konstitucijai.
Konstitucinis Teismas nurodė, kad įstatymų leidėjas, Įstatymo 4 straipsnio
1 dalyje (2009 m. sausio 15 d. redakcija) nustatydamas sumažintą kaupiamųjų pensijų
įmokų dydį, nesumažino jau apskaičiuotų ir sumokėtų (pervestų) kaupiamųjų pensijų
įmokų, už šių įmokų lėšas įsigyto turto (įskaitant laikinai neinvestuotą šių lėšų dalį) bei
investicijų pajamų (sąnaudų), gautų iš šio turto (lėšų), sumos – jis tik koregavo (sumažino) būsimų kaupiamųjų pensijų įmokų dydį, todėl nepažeidė iš Konstitucijos 23 straipsnio kylančių nuosavybės teisės apsaugos imperatyvų. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad sumažinus kaupiamųjų pensijų įmokų dydį pensijų kaupimo bendrovės neteko
ne pačios nepervestos kaupiamosios pensijų įmokos dalies, o tik tam tikrų su šių lėšų
administravimu susijusių pajamų. Kaupiamųjų pensijų įmokų dydis yra kintamas ir iš
anksto, t. y. iki pensijų kaupimo sistemos dalyvių draudžiamųjų pajamų gavimo dienos,
negali būti tiksliai nustatytas, nes priklauso nuo dalyvių gautų draudžiamųjų pajamų
dydžio, kuris bet kada gali pakisti. Taigi pensijų kaupimo bendrovės negali turėti teisėto
lūkesčio dėl tam tikro iš anksto apskaičiuojamo dydžio kaupiamųjų pensijų įmokų
pervedimo į pensijų kaupimo fondus. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (2009 m. sausio 15
d. redakcija) nustatytu teisiniu reguliavimu nebuvo pažeistos Konstitucijos 23 straipsnio
saugomos pensijų kaupimo bendrovių nuosavybės teisės, teisėti lūkesčiai. Įstatymų
leidėjas, nustatęs, kad senatvės pensijoms skirtų lėšų dalis pervedama į specialius pensijų
fondus būsimoms senatvės pensijoms kaupti, esant būtinumui (pavyzdžiui, kilus ekonomikos krizei ir kt.), kai valstybės ekonominė ir finansinė padėtis pakinta taip, kad inter
alia nėra užtikrinamas senatvės pensijoms mokėti būtinų lėšų surinkimas iš tuo metu
dirbančių asmenų pajamų, turi įgaliojimus inter alia nuspręsti laikinai sumažinti iš šių
pajamų surenkamų lėšų dalį, pervedamą į specialius pensijų fondus ir skirtą būsimoms
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senatvės pensijoms kaupti, tačiau tai darydamas jis turi laikytis iš Konstitucijos kylančių
imperatyvų, inter alia teisingumo, protingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, socialinio solidarumo principų, negali paneigti pačios tokios kaupiamosios pensijos esmės, nustatyti tokio mažinimo
masto, kuris nebūtų būtinas minėtiems tikslams pasiekti. Nenustačius sumažintų ar už
valstybės biudžeto lėšomis draudžiamus asmenis nebemokamų kaupiamųjų pensijų įmokų kompensavimo mechanizmo, nebuvo pažeisti iš Konstitucijos 52 straipsnio, konstitucinio teisinės valstybės principo kylantys imperatyvai.
Konstitucinis Teismas nurodė, kad Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas, kurio 2 straipsnyje nustatyta, kad jis įsigalioja 2009 m. sausio 1 d., buvo priimtas 2009 m. sausio 15 d. ir oficialiai leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas 2009 m. sausio 17 d. Šiuo teisiniu reguliavimu buvo įsiterpta į
jau prasidėjusio laikotarpio – metų ketvirčio (2009 m. sausio–kovo mėn.) – su įmokų
apskaičiavimu ir mokėjimu susijusius teisinius santykius ir nustatyta minėto teisinio reguliavimo grįžtamoji galia. Todėl įstatymų leidėjas, Pensijų sistemos reformos įstatymo
4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo, priimto 2009 m. sausio 15 d., 2 straipsnyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu nustatęs šio įstatymo grįžtamąją galią, pažeidė iš
Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies, 70 straipsnio 1 dalies kylančius imperatyvus, konstitucinį teisinės valstybės principą. Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas, priimtas 2009 m. sausio 15 d., įsigaliojo Konstitucijos
7 straipsnio 2 dalyje, 70 straipsnio 1 dalyje, taip pat Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo
ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija) 5 straipsnio 1 dalyje
nustatyta tvarka, t. y. nuo įstatymo oficialaus paskelbimo „Valstybės žinios“ dienos.
Atsižvelgdamas į šiuos išaiškinimus, Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė išvadą, kad Įstatymo nuostatos galėjo būti taikomos tik nuo 2009 m. sausio 17 d.
Remiantis Įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi (2003 m. liepos 4 d. redakcija), sumažinus
kaupiamosios pensijos įmokos dydį, proporcingai didėja valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai skirta įmokos dalis, t. y. piniginės prievolės valstybei bendras
dydis nepakinta. Taigi nors atsakovas nepagrįstai taikė 3 procentų pajamų tarifą nuo
2009 m. sausio 1 d., tačiau faktinis pinigų pervedimas įvyko po 3 mėnesių, t. y. pasibaigus 2009 m. I ketvirčiui ir bendras pensijos dydis nuo to nepakito, todėl nėra pagrindo naikinti 2009 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. (10.10)I-4017 ir įpareigoti atsakovą už
2009 m. I ketvirtį pervesti į pareiškėjos pensijų fondo sąskaitą papildomą 588 Lt
pensijų įmokos dalį. Taip pat nėra pagrindo tenkinti reikalavimą įpareigoti atsakovą pervesti į pareiškėjos pensijų fondo sąskaitą ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 24 d. sprendimu bylos dalį, kurioje pareiškėjas Asociacija prašė pripažinti, kad visi pensijų fondų dalyviai,
kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki 2009 m. liepos 1 d., turi teisę, kad į jų pensijų fondų sąskaitas būtų pervesta ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų dalyvių
pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nutraukė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punktu, o kitą jo skundo dalį atmetė (Asociacijos byla,
b. l. 135–141).
Teismas apžvelgė bylos faktines aplinkybes ir ginčo teisinius santykius reglamentuojančius aktus – 2002 m. gruodžio 3 d. Pensijų sistemos reformos įstatymą
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Nr. IX-1215 (nuo 2003 m. sausio 1 d. „Valstybės žinios“, 2002, Nr. 123-5511) (įstatymo
pakeitimo ir papildymo 2009 m. sausio 15 d., 2009 m. vasario 17 d., 2009 m. balandžio
28 d., 2010 m. birželio 30 d. redakcijos) bei Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto 2009, 2010 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą (2008 m. gruodžio 18 d., 2009 m. vasario 17 d., 2009 m. balandžio 28 d. redakcijos Nr. XI-70, 2009 m.
gruodžio 9 d. redakcija Nr. XI-538).
Teismas, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimą, padarė išvadą, kad atsakovas, pervesdamas įmokas į pensijų fondus nepagrįstai taikė Pensijų
sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (2009 m. sausio 15 d. redakcija) numatytą 3 procentų pajamų tarifą nuo 2009 m. sausio 1 d., tačiau faktinis pinigų pervedimas
įvyko po 3 mėnesių, t. y. pasibaigus 2009 m. I ketvirčiui ir bendras pensijų kaupimo fondų
dalyvių pensijų dydis nuo to nepakito, todėl nėra pagrindo naikinti 2010 m. liepos 27 d.
sprendimą Nr. (10.26) I-4471. Pensijų fondų dalyvių asociacijos reikalavimas dėl VSDFV
įpareigojimo pervesti visiems pensijų fondų dalyviams, kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki 2009 m. liepos 1 d., į jų pensijų fondų sąskaitas už laikotarpį nuo 2009 m. sausio
1 d. ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, atmestas kaip nepagrįstas, kadangi CK 1.80
straipsnio, 6.157 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys neturi teisės nustatyti ar taikyti sutarties sąlygas, prieštaraujančias imperatyvioms teisės normoms, todėl pensijų kaupimo
sutarties šalys negali tarpusavyje susitarti, kokio dydžio pensijų įmokas pensijų kaupimo
dalyvis gali ar turi kaupti jo pasirinktame pensijų fonde visą sutarties laikotarpį. Šių įmokų dydžiai yra nustatomi įstatymų leidėjo Valstybinio socialinio draudimo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo (2009 m. gegužės 12 d.) 3 straipsnio 11 dalyje bei Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (2009 m. sausio 15 d., 2009 m. vasario 17 d.,
2009 m. balandžio 28 d., 2009 m. birželio 30 d. redakcijos). Konstitucinis Teismas
2012 m. birželio 29 d. nutarime pažymėjo, kad įstatymų leidėjas, nustatęs, kad senatvės pensijoms skirtų lėšų dalis pervedama į specialius pensijų fondus būsimoms senatvės pensijoms kaupti, esant būtinumui (pavyzdžiui, kilus ekonomikos krizei ir kt.), kai
valstybės ekonominė ir finansinė padėtis pakinta taip, kad inter alia nėra užtikrinamas
senatvės pensijoms mokėti būtinų lėšų surinkimas iš tuo metu dirbančių asmenų
pajamų, turi įgaliojimus inter alia nuspręsti laikinai sumažinti iš šių pajamų surenkamų
lėšų dalį, pervedamą į specialius pensijų fondus ir skirtą būsimoms senatvės pensijoms
kaupti, tačiau tai darydamas jis turi laikytis iš Konstitucijos kylančių imperatyvų,
inter alia teisingumo, protingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo reikalavimų.
Atsakovas, vadovaudamasis Pensijų kaupimo įstatymo (2003 m. liepos 4 d. redakcija)
10 straipsnio 2 dalimi turi pareigą pensijų kaupimo bendrovių valdomiems pensijų
fondams pervesti pirmiau nurodytuose įstatymuose nustatyto dydžio pensijų įmokas,
todėl reikalavimas pervesti didesnes pensijų dalyvių įmokas, nei už atitinkamą periodą
yra nustatęs įstatymų leidėjas, yra nepagrįstas. Teismas nurodė, kad tam tikro fakto
pripažinimas (konstatavimas) ir jo teisinis įvertinimas nėra administracinių teismų
veiklos tikslas ir savaime nesukelia ABTĮ numatytų teismo sprendimo pasekmių, t. y.
neapgina į teismą pasikreipusio asmens tariamai pažeistų teisių arba įstatymų saugomų
interesų, todėl bylą dalyje dėl skundo trečiojo reikalavimo nutraukė.
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III.
Pareiškėja K. G. padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – jos skundą tenkinti.
Apeliacinis skundas (b. l. 117–121) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl kai kurių pareiškėjos argumentų,
nenurodė, kokiais teisės aktais vadovavosi atmesdamas skundą. Skundžiamo sprendimo motyvuojamoje dalyje teismas išdėstė bylos faktines aplinkybes, pacitavo Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimą bei teisės aktų, reguliuojančių ginčo
santykius, nuostatas, tačiau iš esmės nepateikė byloje taikytinų teisės normų aiškinimo,
pareiškėjos išdėstytų argumentų analizės, nepadarė atitinkamų išvadų dėl byloje nustatytų teisiškai reikšmingų aplinkybių. Tuo buvo pažeista ABTĮ 87 straipsnio 4 dalis,
143 straipsnis.
2. Faktas, kad pensijų įmoka į pensijų fondo sąskaitą buvo pervesta pasibaigus
2009 m. I ketvirčiui, negali daryti jokios įtakos pervedamos sumos dydžiui. Į pensijų fondų sąskaitą pervedamų pensijų įmokų dydis turėjo būti apskaičiuotas pagal
2009 I ketvirtį galiojusį tarifą (5,5 proc. dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos), o ne pagal pensijų įmokų pervedimo metu galiojusį pensijų įmokų dydžio tarifą.
3. Pensijų įmokų mokėjimo sąlygos ir terminai (o ne tarifas), aktualūs šiai bylai,
buvo nustatyti Pensijų kaupimo įstatymo (2008 m. birželio 5 d. redakcija) 10 straipsnyje. Pervedamų pensijų įmokų į pensijų fondų sąskaitas dydis nebuvo siejamas su
jų pervedimo momentu. Vadinasi, už 2009 m. I ketvirtį turėjo būti pervesta pensijų
įmoka taikant 5,5 proc. dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio
draudimo įmokos, tarifą. Todėl už 2009 m. I ketvirtį į pareiškėjos pensijų fondo sąskaitą turėjo būti pervesta papildoma 588 Lt pensijų įmokos dalis.
4. Sumažintas 3 proc. dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio
draudimo įmokos,tarifas galėjo būti pradėtas skaičiuoti ir sumos pervedamos tik už 2009 m.
II ketvirtį (balandžio–birželio mėnesiais) ir tik tiems asmenims, kurie pensijų kaupimo
sutartis sudarė 2009 m. balandžio 1 d. ir vėliau.
5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.157 straipsnio 2 dalis
nustato, kad imperatyvių teisės normų pasikeitimas po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo
galią (CK 6.189 str. 1 d.).
6. Pensijų kaupimo sutartis yra civilinė sutartis. Vien tai, kad pensijų lėšos pagal
kaupimo sutartį yra kaupiamos panaudojant valstybinio socialinio draudimo įmokos
dalį, nedaro sutarties socialinio draudimo sutartimi, kurios sąlygas valstybė gali nuolat
keisti savo nuožiūra. Pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu viena iš esminių pensijų
kaupimo sutarties sąlygų buvo pensijų įmokų, kurias perveda atsakovas į pensijų fondą,
dydis. Pensijų kaupimo sutartį pareiškėja sudarė iki pensijų įmokų dydžio sumažinimo
(Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimų), todėl mažesnio dydžio pensijų įmokos
nei 5,5 proc. nuo pajamų (nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) pervedimas į pensijų fondų sąskaitas yra neteisėtas.
7. Kadangi įstatymai atgal negalioja (Konstitucijos 7 str. 2 d., 70 str. 1 d.,
CK 1.7 str. 2 d.), Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimai neturi įtakos pensijų
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kaupimo sutarčiai, sudarytai iki Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimų priėmimo. Mažesnių pensijų įmokų pervedimas galimas tik tiems asmenims, kurie pensijų
kaupimo sutartis sudarė po pensijų įmokų sumažinimo.
8. Teismas nepagrįstai Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimus
taiko visų pensijų fondų dalyvių atžvilgiu, nes tik tiems asmenims, kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis po nurodytų įstatymo pakeitimų paskelbimo, turi būti pervestos
sumažintos įmokos.
9. Konstitucinis Teismas 2012 m. birželio 29 d. nutarime pažymėjo, kad į specialius pensijų fondus pervedamų lėšų, skirtų senatvės pensijai ar jos daliai sukaupti, dydis yra viena iš prielaidų pasiekti, kad šiuos fondus administruojančių ūkio subjektų
ūkinės veiklos (inter alia investavimo) rezultatai būtų geri, todėl jeigu įstatymų leidėjas
esant būtinumui (pavyzdžiui, kilus ekonomikos krizei) nusprendžia šį dydį sumažinti, jis ne tik negali paneigti tokios kaupiamosios pensijos esmės, bet ir turi siekti, kad
ją kaupę asmenys nepatirtų didelių praradimų, o jeigu tokie praradimai neišvengiami,
privalo, atsižvelgdamas inter alia į valstybės finansines, ekonomines galimybes, nustatyti teisingą jų kompensavimą. Tačiau iki šiol tokio kompensavimo įstatymų leidėjas
nenustatė, todėl yra pažeidžiama teisė į nuosavybę, taip pat konstitucinis teisinės valstybės principas. Kadangi teisingumą vykdo teismai, kiekvienoje byloje teismas ad hoc
pats gali išspręsti teisingo kompensavimo klausimą.
Atsakovas VSDFV prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime (b. l. 128–131) pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo (toliau – ir Biudžeto sandaros
įstatymas) 2 straipsnio 17 dalį, valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai yra tvirtinami Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu
kiekvieniems biudžetiniams metams (kurie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną (Biudžeto sandaros įstatymo 2 str. 2 d.). Tai suponuoja, kad Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyti socialinio draudimo įmokų tarifai įsigalioja (taikomi) nuo biudžetinių metų pradžios. Lietuvos Respublikos Seimas 2008 m. gruodžio 18 d. priėmė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą, įsigaliojusį 2008 m.
gruodžio 30 d., kurio 3 straipsnio 11 dalyje buvo patvirtintas apdraustųjų asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupime, valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalies, pervedamos pensijų kaupimo bendrovėms, 3 procentų dydžio tarifas. Todėl su šio įstatymo
nuostatomis ir Biudžeto sandaros įstatyme nustatyta Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžeto rodiklių tvirtinimo tvarka sietinas (buvo suderintas) po šio įstatymo
priėmimo ir įsigaliojimo priimto Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimas ir jame įtvirtintų teisės normų, susijusių
su kaupiamųjų pensijų įmokų tarifų pakeitimu, taikymas. Atsakovas nurodo, kad pensijų
kaupimo sutartys įstatymo galią turi tik jos šalims, tuo tarpu VSDFV nėra ir negali būti
laikoma šios sutarties šalimi ir tokių sutarčių sudarymas VSDFV sukelia tik tas pareigas,
kurias ji privalo vykdyti vadovaudamasi galiojančiais įstatymais. Be to, pensijų kaupimo
sutarties šalys negali tarpusavyje susitarti, kokio dydžio pensijų įmokas pensijų kaupimo
dalyvis gali ar turi kaupti jo pasirinktame pensijų fonde visą sutarties laikotarpį. Šios šalys susitaria tik dėl bendradarbiavimo kaupiant pensijų įmokas, tačiau tarpusavio susitarimu negali įtakoti pensijų įmokų dydžio. Pensijų sistemos reformos įstatyme įstatymo
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leidėjo planuotos pensijų kaupimo bendrovėms pervestinos įmokos dalies paskesnis sumažinimas niekaip nepažeidžia asmenų jau įgytų subjektinių teisių ir nepašalina asmenų
galimybės toliau dalyvauti pensijų kaupime.
Pareiškėjas Pensijų fondų dalyvių asociacija padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendimą
ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.
Apeliacinį skundą (Asociacijos byla, b. l. 143–148) pareiškėjas grindžia iš esmės tapačiais teisiniais argumentais, kaip ir pareiškėja.
Papildomai nurodo, jog teismo motyvai, kad pareiškėjo reikalavimai pripažinti atitinkamą teisę yra netinkami, nepagrįsti. Vadovaujantis ABTĮ 88 straipsnio 4 punktu išnagrinėjęs bylą, administracinis teismas gali patenkinti skundą ir išspręsti ginčą kitu įstatymų numatytu būdu (šiuo atveju – pagal CK 1.138 str. 1 p., Lietuvos Respublikos vartotojų
teisių apsaugos įstatymo 30 str. 2 d.).
Atsakovas VSDFV prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepimą (Asociacijos byla, b. l. 151–154) į pareiškėjo Asociacijos apeliacinį skundą grindžia iš esmės tapačiais teisiniais argumentais, kaip ir atsiliepimą į pareiškėjos K. G.
teiktą apeliacinį skundą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimo į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus nuo 2009 m. sausio 1 d. dydžio.
Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, jog pareiškėja K. G. (toliau – ir pareiškėja) ir
AB VB Investicijų valdymas (vėliau šios bendrovės teises perėmė UAB „SEB investicijų
valdymas“) 2003 m. rugsėjo 16 d. sudarė pensijų kaupimo sutartį (toliau – ir Sutartis)
(b. l. 13–14), įsigaliojusią nuo 2004 m. sausio 1 d., kuria pareiškėja, be kita ko, įstojo į
bendrovės valdomą pensijų fondą ir tapo pensijų fondų dalyve. Sutartyje taip pat buvo
numatyta, jog pensijų įmokas į pensijų fondą perveda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – ir VSDFV, atsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka (Sutarties
6 p.), o pensijų įmokos tampa dalyvio nuosavybe nuo to momento, kai į apskaitos vienetus konvertuotos pensijų įmokos įskaitomos į sąskaitą (Sutarties 7 p.). Pensijų įmoką Sutartis apibrėžė kaip valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo dalį, kurios dydis 2004
metais yra 2,5 procento, 2005 m. – 3,5 procento, 2006 m. – 4,5 procento, nuo 2007 m.
– 5,5 procento dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo
įmokos (Sutarties 5 p.).
Taigi nuo 2004 m. sausio 1 d. pareiškėja tapo pensijų kaupimo bendrovės valdomo
pensijų fondo dalyve ir pensijų fonde kaupė pensijų įmoką (valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį).
Pasak pareiškėjos, 2009 metų I-jį ketvirtį jai buvo pervesta mažesnė nei Sutartyje
numatyta 5,5 procento valstybinio socialinio draudimo įmokos dalis. Būtent – jai buvo
pervesta 705,61 Lt, t. y. 588 Lt mažiau, nei turėjo būti pervesta ((23 520,18 Lt (pajamos,
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nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) × 5,5 proc.) – 705,61
Lt (faktiškai pervesta įmoka).
Pareiškėja, nesutikdama su į pensijų fondą pervestos pensijų įmokos dalimi,
2009 m. birželio 19 d. pateikė VSDFV skundą (b. l. 9–11), kuriuo prašė į jos pensijų fondo sąskaitą pervesti trūkstamą 588 Lt pensijų įmokos dalį.
VSDFV, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2009 m. liepos 1 d. priėmė sprendimą Nr.
(10.10) I-4017, kuriuo atsisakė patenkinti pareiškėjos reikalavimą, nurodydama, jog patikrinus apskaičiuotas ir į pareiškėjos pasirinktą pensijų fondą pervestas pensijų kaupimo įmokas, pažeidimų nenustatyta. Sprendime taip pat nurodyta, jog į pensijų fondus
pervestini pensijų įmokų dydžiai yra nustatomi Lietuvos Respublikos pensijos sistemos
reformos įstatymo 4 straipsnyje, kuris iki 2010 metų pabaigos yra pakeistas, o VSDFV
sumažinto pensijų kaupimo įmokos tarifo savo iniciatyva ar pagal asmens prašymą keisti
neturi teisės (b. l. 12).
Pareiškėja, nesutikdama su minėtu VSDFV 2009 m. liepos 1 d. sprendimu, kreipėsi į pirmosios instancijos teismą, prašydama jį panaikinti bei įpareigoti VSDFV pervesti į jos pensijų fondo sąskaitą trūkstamą pensijų įmokos dalį už 2009 m. I-jį ketvirtį, t. y. 588 Lt bei įpareigoti VSDFV pervesti į jos pensijų fondo sąskaitą ne mažiau kaip
5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, pareiškėjos skundą atmetė.
Pareiškėja apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą bei priimti naują sprendimą ir jos skundą tenkinti. Skundą grindžia iš esmės tuo,
jog ginčijamas teismo sprendimas buvo neargumentuotas, priimtas neatlikus nuodugnios
analizės. Pareiškėja taip pat atkreipia dėmesį, jog pervedamų įmokų į pensijų fondų sąskaitas dydis nėra siejamas su jų pervedimo momentu, todėl už 2009 metų I-jį ketvirtį jai
turėjo būti pervesta 588 Lt. Be to, pareiškėjos manymu, imperatyvių teisės normų pasikeitimas negalėjo daryti įtakos jos sudarytai civilinei sutarčiai (Civilinio kodekso 6.157
str. 2 d.), nes ji ją sudarė iki Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimų priėmimo.
Pažymi, jog pervedus sumažintas pensijų įmokas bei nenustačius už jas teisingo kompensavimo mechanizmo, taip pat buvo pažeista jos teisė į pensiją, nuosavybės teisė, teisėti
lūkesčiai, konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas.
V.
Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnis įtvirtina, jog
kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą,
kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau
ši teisė, kaip ir bet kuri kita asmens teisė, turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros
tvarkos.
Viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra įstatyme numatytų terminų
laikymasis, susijęs su teisinių santykių stabilumo ir teisinio saugumo principo
įgyvendinimu, kitų asmenų teisinės padėties apibrėžtumu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 5 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS520-538/2013). Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje
pirmiausia turi būti išsiaiškinta, ar pareiškėja į teismą savo pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybos kreipėsi nepraleidusi įstatyme įtvirtintų terminų. Tik nustačius minėtąją
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aplinkybę, prasmę įgaus ir pareiškėjos administraciniame ginče keliamų klausimų sprendimas iš esmės.
ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis įtvirtina, 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 arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, jog kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią
(žr., pvz., 2010 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010, 2010 m.
liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010).
Konkrečiu atveju matyti, jog ginčas yra keliamas dėl trūkstamos kaupiamųjų pensijų
įmokų dalies, kuri į pareiškėjos pensijų fondų sąskaita nebuvo pervedama nuo 2009 metų
I-ojo ketvirčio, prasidėjusio 2009 m. sausio 1 d. Vadovaujantis 2003 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sistemos įstatymo Nr. IX-1691 10 straipsniu (redakcija,
galiojusi nuo 2008 m. birželio 21 d.) kaupiamosios pensijų įmokos VSDFV per 60 kalendorinių dienų nuo tos dienos, iki kurios draudėjai privalo pateikti VSDF įstaigoms informaciją apie kiekvienam apdraustajam apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio
draudimo įmokų sumas, perveda pensijų fondams Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka. Pareiškėja neginčija to, jog į jos pensijų fondo sąskaitą kaupiamoji pensijų įmoka (kad ir sumažinta) buvo pervesta nepažeidus minėtojo termino, t. y. 2009 m.
birželio 15 d. Todėl būtent ši data laikytina objektyvia termino eigos pradžia.
Tačiau iš bylos duomenų taip pat matyti, jog pareiškėja tiesiogiai į teismą, nesutikdama su kaupiamųjų pensijos įmokų dydžio sumažinimu, nesikreipė, vietoje to
2009 m. birželio 19 d. skundą, kuriuo prašė už 2009 metų I-jį ketvirtį trūkstamą pensijų įmokos dalį, t. y. 588 Lt, pervesti į jos pensijų fondo sąskaitą, paduodama VSDFV
(b. l. 9–11).
Pažymėtina, jog nei pačiame 2002 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Pensijų
sistemos reformos įstatyme Nr. IX-1215 (nuo 2003 m. sausio 1 d.; Valstybės žinios, 2002,
Nr. 123-5511), reglamentuojančiame pensijų įmokų kaupimo teisinį pagrindą ir pagrindinius principus, nei Pensijų kaupimo sistemos įstatyme, įtvirtinančiame kaupiamųjų
pensijų išmokų mokėjimo organizavimo sąlygas bei tvarką, ginčų dėl pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo pensijų fondams tvarka nėra aptarta.
Atitinkamai specialios tvarkos, susijusios su minėtųjų ginčų nagrinėjimu,
neįtvirtina ir 1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas Nr. I-1336 (nuo 2005 m. sausio 1 d., Valstybės žinios, 2004, Nr. 171-6295)
ar 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas Nr. I-549 (nuo
2005 m. liepos 1 d.; Valstybės žinios, 2005, Nr. 71-2555).
Nepaisant to, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2007 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. A1-174 patvirtinto Kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo į pensijų fondus tvarkos aprašo 23 punktas įtvirtina, jog prašymus,
paklausimus ir ginčus dėl pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo pensijų fondams
nagrinėja VSDFV teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, jog ši nuostata pagal savo pobūdį yra blanketinė, t. y. nukreipianti į kitus teisės aktus, todėl pagal analogiją (ABTĮ 4 str. 6 d.) minėtų ginčų tvarkai taikytinas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo
pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 104 punktas (ginčui aktuali šio punkto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 754 redakcija, galiojusi pareiškėjai kreipiantis į VSDFV), kuris pagal savo pobūdį taip pat yra blanketinis, t. y. numatantis, jog VSDFV gyventojų skundus nagrinėja laikydamasi tvarkos ir terminų, nustatytų
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.
1999 m. birželio 17 d. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 23 straipsnio 6 dalis (ginčui aktuali Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 27 d. įstatymo
Nr. X-736 redakcija), inter alia numatė, jog skundas, kuriuo inicijuojama administracinė procedūra, nenagrinėjamas, jei nuo skunde nurodytų pažeidimų praėję daugiau
kaip vieneri metai (taip pat žr. Viešojo administravimo įstatymo 19 str.).
Nagrinėjamu atveju pareiškėja į VSDFV kreipėsi 2009 m. birželio 19 d., t. y. nepraleidusi vienerių metų termino, o VSDFV jos skundą išnagrinėjo ir 2009 m. liepos 1 d.
priėmė ginčijamą sprendimą Nr. (10.10) I-4017. Pastebėtina, jog po šio administracinės
procedūros sprendimo, kaip individualaus administracinio akto, priėmimo pareiškėjai
galiojo bendrieji kreipimosi į administracinį teismą terminai. Taigi ji savo teisę į teisminę
gynybą turėjo realizuoti per ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą vieno mėnesio terminą. Konstatuotina, jog ir šio termino pareiškėja, į teismą kreipusi 2009 m. liepos 20 d.,
nepraleido, todėl darytina išvada, jog ji teisminės gynybos kreipėsi laikydamasi įstatyme
numatytų terminų ir nėra kliūčių jos bylą nagrinėti iš esmės.
VI.
Pareiškėjas Pensijų fondų dalyvių asociacija (toliau – ir Asociacija,pareiškėjas) 2010 m.
liepos 27 d. pateikė atsakovui VSDFV reikalavimą (Asociacijos byla, b. l. 9–10), kuriuo
prašė į visų pensijų fondų dalyvių (kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimų priėmimo) pensijų fondų sąskaitas už laikotarpį nuo
2009 m. sausio 1 d. pervesti trūkstamą pensijų įmokos dalį (valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį), t. y. ne mažiau kaip 5,5 proc. pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių
skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Minėtą reikalavimą Asociacija reiškė atsižvelgdama į tai, jog pagal jos įstatus vienas
pagrindinių Asociacijos veiklos tikslų – pensijų fondų dalyvių, pensijų kaupimo paslaugų
vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas (Asociacijos įstatų 2.1 p.,
Asociacijos byla, b. l. 13–17). Be to, Asociacija nurodė ginanti viešąjį interesą – pensijų
fondų dalyvių teises ir teisėtus interesus bei siekianti užkirsti kelią neteisėtiems Fondo
valdybos veiksmams.
Atsakovas VSDFV 2010 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. (10.26) I-4471 pareiškėjo reikalavimą tenkinti atsisakė, pateikdamas identiškus, kaip ir pareiškėjai K. G., motyvus.
Nesutikdamas su minėtuoju VSDFV sprendimu pareiškėjas kreipėsi į pirmosios
instancijos teismą, prašydamas jį panaikinti, taip pat – įpareigoti VSDFV pervesti visiems pensijų fondų dalyviams, kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki 2009 m. liepos
1 d., į jų pensijų fondų sąskaitas už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip
5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir pripažinti, kad visi pensijų fondų dalyviai, kurie sudarė pensijų
kaupimo sutartis iki 2009 m. liepos 1 d., turi teisę, kad į jų pensijų fondų sąskaitas būtų
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pervesta ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendimu dalyje, kurioje pareiškėjas Asociacija prašė pripažinti, kad visi pensijų fondų dalyviai, kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki 2009 m. liepos 1 d., turi teisę, kad į jų pensijų fondų sąskaitas
būtų pervesta ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių
skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ją nutraukė vadovaudamasis
ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu, o kitą skundo dalį atmetė.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.
Apeliacinį skundą pareiškėjas grindžia analogiškais motyvais, kaip ir pareiškėja
K. G., taip pat – nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai dalį bylos nutraukė, motyvuodamas tuo, jog pareiškėjas prašė pripažinti faktą, nors jis iš tikrųjų prašė pripažinti teisę.
Minėta, jog Asociacija įrodinėjo turinti teisę ginti viešąjį interesą. Šiam teiginiui
pagrįsti ji, be kita ko, rėmėsi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies
12 punktu, 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis. Asociacija tikino atitinkanti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies sąlygas, keliamas vartotojų asociacijoms, nes yra
įregistruota Juridinių asmenų registre (Asociacijos byla, b. l. 12), jos Įstatų 2.1 punkte nurodytas veiklos tikslas – pensijų fondų dalyvių pensijų kaupimo paslaugų vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, Asociacijoje yra ne mažiau kaip
20 narių (Asociacijos byla, b. l. 20), be to, ji yra nepriklausoma nuo verslo ir kitų su vartotojų teisių gynimu nesusijusių interesų (Asociacijos byla, b. l. 21).
VII.
Kilusio administracinio ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2002 m.gruodžio 3 d.
Pensijų sistemos reformos įstatymas Nr. IX-1215 (nuo 2003 m. sausio 1 d.; Valstybės žinios, 2002, Nr. 123-5511) (įstatymo pakeitimo ir papildymo 2009 m. sausio 15 d. 2009 m.
vasario 17 d., 2009 m. balandžio 28 d., 2010 m. birželio 30 d. redakcijos), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009, 2010 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas (2008 m. gruodžio 18 d., 2009 m. vasario 17 d., 2009 m. balandžio
28 d. redakcijos Nr. XI-70, 2009 m. gruodžio 9 d. redakcija Nr. XI-538), 2003 m. liepos
4 d. Pensijų kaupimo įstatymas Nr. IX-1691 (redakcija, galiojusi nuo 2008 m. birželio
21 d. iki 2010 m. sausio 1 d.).
Išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, jog Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – ir
Seimas) 2002 m. gruodžio 3 d. priėmė Pensijų sistemos reformos įstatymą (toliau – ir Įstatymas), įsigaliojusį 2003 m. sausio 1 d., kuriuo įtvirtinta galimybė Lietuvos Respublikos
gyventojams, draudžiamiems valstybiniu socialiniu draudimu, nuo 2004 m. sausio 1 d.
kaupti šio draudimo įmokos dalį pasirinktose pensijų kaupimo bendrovėse ir teisę iš jose
sukauptų lėšų (sukaupto pensijų turto) įstatymų nustatytomis sąlygomis gauti tam tikras
pensijų išmokas kartu su, atsižvelgiant į pensijų kaupimui skirtą valstybinio socialinio
draudimo įmokos dalį, proporcingai mažesne valstybine socialinio draudimo senatvės
pensija.
Šio įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos
dalies kaupimas skirtas užtikrinti Lietuvos Respublikos gyventojų papildomas pajamas
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senatvėje. Iš šio įstatymo projekto aiškinamojo rašto taip pat matyti, kad Įstatymo paskirtis – suteikti darbingo amžiaus žmonėms daugiau galimybių pasirūpinti geresne apsauga
senatvėje, gauti didesnę pensiją ir garantuoti stabilų socialiai priimtiną kompromisą tarp
socialinio solidarumo ir individualių interesų.
Pagal Pensijų sistemos reformos įstatymą iki 2010 m. sausio 1 d. pensijų sistemos
dalyviais galėjo tapti, t. y. pasirinkti kaupti pensijų įmoką pensijų kaupimo bendrovėje
ir su pensijų kaupimo bendrove sudaryti pensijų kaupimo sutartį, asmenys, privalomai
draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos
dalims gauti, išskyrus asmenis, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus (2 straipsnio 2 dalis (2003 m. liepos 4 d. redakcija), 3 straipsnio 1 dalis (2003 m. liepos 4 d.,
2004 m. birželio 1 d. redakcijos).
Įstatyme inter alia buvo įtvirtinta, jog:
- kaupiamoji pensijų įmoka – Įstatymo nustatyta valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalis, kuria proporcingai mažinamas valstybinių socialinio
draudimo senatvės pensijų dydis ir kuri kaupiama dalyvio asmeninėje pensijų sąskaitoje, atidarytoje jo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje (2 straipsnio 5 dalis
(2002 m. gruodžio 3 d. redakcija), 6 straipsnio 1 dalis (2003 m. liepos 4 d. redakcija);
- dalyvio asmeninėje pensijų sąskaitoje jo vardu įrašomi jam tenkantys apskaitos
vienetai (2 straipsnio 10 dalis (2002 m. gruodžio 3 d. redakcija);
- už kaupiamųjų pensijų įmokų lėšas įsigyto turto (įskaitant laikinai neinvestuotą
šių lėšų dalį) bei investicijų pajamų (sąnaudų), gautų iš šio turto (lėšų), suma yra pensijų turtas (2 straipsnio 11 dalis (2002 m. gruodžio 3 d. redakcija), iš kurio mokamos
pensijų išmokos (5 straipsnio 2 dalis (2002 m. gruodžio 3 d. redakcija) ir kuris yra paveldimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (5 straipsnio 3 dalis
(2003 m. liepos 4 d. redakcija).
Pažymėtina, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo ir pensijų išmokų mokėjimo organizavimo sąlygos bei tvarka nustatytos ir Seimo 2003 m. liepos 4 d. priimtame Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme (1 straipsnis), įsigaliojusiame 2003 m. liepos 30 d. Šiame įstatyme (su vėlesniais jo pakeitimais ir (arba)
papildymais), inter alia nustatyta, kad:
- pensijų fondas yra fiziniams asmenims, pagal Pensijų sistemos reformos įstatymą dalyvaujantiems pensijų kaupime, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pensijų turtas, kurio valdymas perduotas pensijų kaupimo bendrovei ir kuris investuojamas pagal to pensijų fondo taisykles (3 straipsnio 10 dalis (2004 m. birželio 1 d.,
2011 m. lapkričio 17 d. redakcijos);
- pensijų fondo dalyvis turi teisę, inter alia gauti šiame įstatyme nustatytas pensijų
išmokas pagal savo vardu sukaupto pensijų turto dydį, taip pat testamentu palikti jam
priklausančią pensijų turto dalį (5 straipsnio 1 dalies (2003 m. liepos 4 d., 2011 m. lapkričio 17 d. redakcijos) 4, 6 punktai);
- asmens (pensijų kaupimo sistemos dalyvio) nuosavybės dalis bendrojoje nuosavybėje – pensijų fondą sudarančiame pensijų turte – nustatoma pagal to asmens pensijų sąskaitoje įrašytų apskaitos vienetų skaičių; ji yra paveldima (9 straipsnio 1 dalis
(2003 m. liepos 4 d., 2011 m. lapkričio 17 d. redakcijos), 4 dalis (2003 m. liepos 4 d.,
2004 m. birželio 1 d., 2010 m. kovo 25 d., 2011 m. lapkričio 17 d. redakcijos);
- kaupiamosios pensijų įmokos yra valstybinio socialinio draudimo įmokų dalys, kurias VSDFV laiko komerciniame banke patikėjimo teisės pagrindais ir per 60
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(nuo 2011 m. sausio 1 d. – per 30) kalendorinių dienų nuo tos dienos, iki kurios draudėjai privalo pateikti VSDF įstaigoms informaciją apie kiekvienam apdraustajam apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumas, perveda pensijų fondams Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (10 straipsnis
(2003 m. liepos 4 d., 2004 m. birželio 1 d., 2006 m. gruodžio 12 d., 2010 m. kovo 25 d.,
2011 m. lapkričio 17 d. redakcijos).
Pažymėtina, jog visiems pensijų kaupimo sistemos dalyviams 2004 metais Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnyje buvo nustatytas pradinis 2,5 procento pajamų pensijų įmokos dydis, kuris buvo didinamas pridedant po 1 procentą pajamų, kol
2007 metais buvo pasiektas 5,5 procento pajamų šios įmokos dydis. Taigi, nuo
2007 metų 5,5 procento pajamų kaupiamosios pensijų įmokos dydis buvo įtvirtintas
neterminuotai.
Nepaisant to, nuo 2009 metų minėtasis kaupiamosios pensijų įmokos dydis
kito. Būtent – Seimas 2009 m. sausio 15 d. priėmė Pensijų sistemos reformos įstatymo
4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą, kurio 2 straipsnyje nustatė, kad jis įsigalioja 2009 m. sausio 1 d., nors oficialiai „Valstybės žiniose“ paskelbtas 2009 m. sausio 17
d. Šio įstatymo 1 straipsniu buvo pakeista Įstatymo 4 straipsnio (2002 m. gruodžio 3 d.
redakcija) 1 dalis ir šis straipsnis papildytas 3, 4 dalimis.
Seimas 2009 m. vasario 17 d. taip pat priėmė Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo 1 straipsniu pakeitė Įstatymo 4 straipsnio
3 dalį (2009 m. sausio 15 d. redakcija). Minėto įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad „šio
įstatymo nuostatos taikomos nuo 2009 m. sausio 1 d.“, tačiau oficialiai „Valstybės žiniose“
jis paskelbtas tik 2009 m. kovo 5 d.
Įstatymo 4 straipsnio 1, 3, 4 dalyse (2009 m. sausio 15 d. redakcija) buvo nustatyta: „1. Pensijų įmokos dydis 2004 metais yra 2,5 procento, 2005 metais – 3,5 procento,
2006 metais – 4,5 procento, 2007 ir 2008 metais – 5,5 procento, 2009 ir 2010 metais – 3
procentai, nuo 2011 metų – 5,5 procento dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos“; „3. Nuo asmenų, kurie gauna pajamas iš sporto
veiklos, asmenų, kurie gauna pajamas iš atlikėjo veiklos, asmenų, kurie gauna pajamas
pagal autorines sutartis, bei ūkininkų ir jų partnerių, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, gautų pajamų, nuo kurių 2009 ir 2010
metais Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka
priskaičiuotos sumažintos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos, pensijų
įmokos dydis 2009 metais yra 1 procentas, 2010 metais – 2 procentai“; „4. Pensijų įmokos
už asmenis, draudžiamus valstybės biudžeto lėšomis, neskaičiuojamos ir nemokamos.“
Taigi Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (2009 m. sausio 15 d. redakcija) buvo įtvirtintas
sumažintas 3 procentų pajamų kaupiamosios pensijų įmokos dydis (2,5 procento pajamų
mažesnis nei nustatytasis iki 2009 metų).
Seimas 2009 m. balandžio 28 d. priėmė Pensijų sistemos reformos įstatymo
4 straipsnio pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį 2009 m. liepos 1 d., kurio 1 straipsniu pakeitė Įstatymo 4 straipsnio 1 dalį (2009 m. sausio 15 d. redakcija) ir joje nustatė:
„1. Pensijų įmokos dydis 2004 metais yra 2,5 procento, 2005 metais – 3,5 procento, 2006
metais – 4,5 procento, 2007 ir 2008 metais – 5,5 procento, nuo 2009 m. sausio 1 d. iki
2009 m. birželio 30 d. – 3 procentai, nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir
2010 metais – 2 procentai dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio
draudimo įmokos. Asmenims, tapusiems pensijų kaupimo sistemos dalyviais iki 2009 m.
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birželio 30 d. (įskaitytinai), pensijų įmokos dydis 2011 metais yra 5,5 procento, 2012,
2013, 2014 metais – 6 procentai, nuo 2015 m. sausio 1 d. – 5,5 procento dalyvių pajamų,
nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Asmenims, tapusiems
pensijų kaupimo sistemos dalyviais nuo 2009 m. liepos 1 d., pensijų įmokos dydis nuo
2011 m. sausio 1 d. yra 5,5 procento dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio
socialinio draudimo įmokos.“.
Seimas 2010 m. birželio 30 d. priėmė Pensijų sistemos reformos įstatymą 4 straipsnio pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį 2010 m. liepos 13 d., kurio 1 straipsniu pakeitė
Įstatymo 4 straipsnio 1 dalį (2009 m. balandžio 28 d. redakcija) ir joje nustatė: „1. Pensijų įmokos dydis 2004 metais yra 2,5 procento, 2005 metais – 3,5 procento, 2006 metais – 4,5 procento, 2007 ir 2008 metais – 5,5 procento, nuo 2009 m. sausio 1 d. iki
2009 m. birželio 30 d. – 3 procentai, nuo 2009 m. liepos 1 d. – 2 procentai dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.“.
Minėtame Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo, priimto 2010 m. birželio 30 d., 2 straipsnyje taip pat buvo nustatyta Vyriausybės pareiga,
konstatavus valstybėje susidariusios ypatingos padėties pabaigą, pateikti Seimui įstatymų
projektus dėl kaupiamosios pensijų įmokos tarifo didinimo.
Taigi 2009–2012 metais buvo įtvirtinti tokie sumažinti kaupiamųjų pensijų įmokų
dydžiai: nuo 2009 m. sausio 1 d. – 3 procentai, nuo 2009 m. liepos 1 d. – 2 procentai pajamų. Tuo tarpu asmenys, kuriems Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje (2009 m. sausio 15 d.
redakcija) nustatytas minėtas kaupiamosios pensijų įmokos dydis, pagal Valstybinio
socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio (2008 m. gruodžio 19 d. redakcija) 1 dalies
1 punktą, 3, 5 dalis, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (2008 m. gruodžio 18 d. redakcija) 2 straipsnio 1 dalies 1, 2, 8 punktus, 6 straipsnio 4 dalį tik nuo 2009 m. sausio 1 d. pradėti privalomai drausti valstybiniu socialiniu
pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims gauti. Todėl šie asmenys
pagal Įstatymo 2 straipsnio 2 dalį (2003 m. liepos 4 d. redakcija), 3 straipsnio 1 dalį
(2004 m. birželio 1 d. redakcija), kuriose nustatyta, kad pensijų kaupimo sistemos dalyviu gali tapti visi asmenys privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu
pagrindinei ir papildomai pensijos dalims gauti, išskyrus sulaukusius senatvės pensijos
amžiaus ir draudžiamus valstybės biudžeto lėšomis, pensijų kaupimo sistemos dalyviais
galėjo tapti nuo 2009 m. sausio 1 d.
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo
įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje (2008 m. gruodžio 18 d. redakcija Nr. XI-70) buvo patvirtintas apdraustųjų asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupime, valstybinio pensijų socialinio
draudimo įmokos dalies, pervedamos pensijų kaupimo bendrovėms, 3 procentų dydžio
tarifas ir apdraustųjų asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupime ir Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje
nustatyta tvarka mokančių sumažinto tarifo valstybinio socialinio draudimo įmokas,
valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos dalies, pervedamoms pensijų kaupimo
bendrovėms, 1 procento dydžio tarifas.
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje (2009 m. balandžio 28 d. redakcija Nr. XI-70) buvo
patvirtintas apdraustųjų asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupime, valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos dalies, pervedamos pensijų kaupimo bendrovėms, nuo
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2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d. – 3 procentų dydžio tarifas, nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 2 procentų dydžio tarifas.
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija Nr. XI-538) buvo
patvirtintas apdraustųjų asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupime, valstybinio pensijų
socialinio draudimo įmokos dalies, pervedamos pensijų kaupimo bendrovėms, 2 procentų dydžio tarifas.
Kai kurių iš minėtųjų, pareiškėjos K. G. byloje taikytinų teisės normų, susijusių su
sumažintų kaupiamųjų pensijų įmokų reguliavimu nuo 2009 metų, konstitucingumas
bylą nagrinėjusiam teismui sukėlė abejonių, todėl šis teismas, vadovaudamasis ABTĮ
4 straipsnio 2 dalimi, nutarė bylą stabdyti ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu
ištirti jų atitiktį Konstitucijai (b. l. 32–39).
Iš esmės analogiškos abejonės dėl šių ir kitų su ginče keliama problematika susijusių teisės normų konstitucingumo kilo ir pareiškėjo Asociacijos byloje, todėl bylą nagrinėjęs apygardos administracinis teismas taip pat nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti jų atitiktį Konstitucijai (Asociacijos byla, b. l. 50–59).
Konstitucinis Teismas abu prašymus, susijusius su konstitucingumo tyrimu konkrečiose bylose, priėmė nagrinėti (b. l. 43, Asociacijos byla, b. l. 65–66).
Konstitucinis Teismas 2012 m. gegužės 9 d. sprendimu į vieną konstitucinės justicijos bylą sujungė šiuos ir kitus Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymus
ištirti minėtų teisės normų, susijusių su sumažintų kaupiamųjų pensijų įmokų 2009–
2011 metais nustatymu, konstitucingumą ir 2012 m. birželio 29 d. paskelbė nutarimą
„Dėl Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo, jo pakeitimo ir papildymo įstatymų nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.
VIII.
Konstitucinis Teismas 2012 m. birželio 29 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo, jo pakeitimo ir papildymo įstatymų nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – ir Konstitucinio Teismo
2012 m. birželio 29 d. nutarimas) (b. l. 86–100, Asociacijos byla, b. l. 109–123) pripažino, kad:
- Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo
ir papildymo įstatymo, priimto 2009 m. sausio 15 d. (Žin., 2009, Nr. 6-160), 2 straipsnis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 70 straipsnio
1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui;
- Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo
įstatymo, priimto 2009 m. vasario 17 d. (Žin., 2009, Nr. 25-971), 2 straipsnis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 70 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui;
- Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
(2009 m. sausio 15 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 6-160) tiek, kiek joje nustatytas sumažintas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalies, kaupiamos dalyvio asmeninėje pensijų sąskaitoje, atidarytoje jo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje, dydis,
neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai;
- Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
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(2009 m. balandžio 28 d. redakcija; Žin., 2009, 54-2136) tiek, kiek joje nustatytas sumažintas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalies, kaupiamos dalyvio
asmeninėje pensijų sąskaitoje, atidarytoje jo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje,
dydis, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai;
- Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis (2010 m.
birželio 30 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 82-4308) tiek, kiek joje nustatytas sumažintas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalies, kaupiamos dalyvio asmeninėje pensijų sąskaitoje, atidarytoje jo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje, dydis, neprieštaravo
Lietuvos Respublikos Konstitucijai;
- Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 3 dalis (2009 m.
sausio 15 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 6-160) neprieštaravo Lietuvos Respublikos
Konstitucijai;
- Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 3 dalis (2009 m.
vasario 17 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 25-971) neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai;
- Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 4 dalis (2009 m.
sausio 15 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 6-160) neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai.
Konstitucinis Teismas 2012 m. birželio 29 d. nutarimu taip pat nutraukė bylą dėl:
- Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009
metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 11 dalies (2008 m. gruodžio 18 d.,
2009 m. balandžio 28 d. redakcijos; Žin., 2008, Nr. 149-5998; Žin., 2009, Nr. 54-2133),
6 straipsnio 2 dalies (2008 m. gruodžio 18 d. redakcija; Žin., 2008, Nr. 149-5998) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės
valstybės principui;
- Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų
rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 11 dalies (Žin., 2009, Nr. 151-6783) atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui;
- Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2011 metų
rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 13 dalies (Žin., 2010, Nr. 153-7782) atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pagal ABTĮ 4 straipsnio 1 dalį teismas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinio Teismo nutarimai, kuriose toks įstatymų prieštaringumas nustatomas ir atskleidžiamas, savo ruožtu yra teisės
šaltiniai. Arba, kaip yra išaiškinęs pats Konstitucinis Teismas, 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). Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarime
pateikiami išaiškinimai yra aktualūs ir taikant teisę konkrečioje administracinėje byloje,
todėl jais bus vadovaujamasi (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 2 d.).
Pabrėžtina, jog Konstitucinis Teismas teisės normų atitiktį Konstitucijai tyrė dvejopu
aspektu: pagal tam tikrų nuostatų įsigaliojimo tvarką bei pagal šių nuostatų turinį, kuris
apėmė tiek kaupiamųjų pensijų įmokų sumažinimą per se, tiek sumažintų pensijų įmokų
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kompensavimo mechanizmo neįtvirtinimą. Šis skirtumas yra svarbus, formuluojant
tolimesnes išvadas dėl į administracinį teismą konkrečioje byloje besikreipusių asmenų
pažeistų teisių gynimo apimties.
IX.
Minėta, jog pareiškėja K. G., nesutikdama su jai į pensijų fondą pervestos įmokos
dalimi, į teismą su skundu kreipėsi prašydama panaikinti VSDFV 2009 m. liepos 1 d.
sprendimą bei įpareigoti VSDFV pervesti į jos pensijų fondo sąskaitą trūkstamą pensijų
įmokos dalį už 2009 metų I-jį ketvirtį, t. y. 588 Lt bei įpareigoti VSDFV pervesti į jos
pensijų fondo sąskaitą ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo
kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Išplėstinė teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, konstatuoja, jog pareiškėjos skundas
gali būti tenkinamas tik iš dalies, t. y. tik toje dalyje, kurioje ji siekė savo pažeistų teisių,
susijusių su kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimu už 2009 metų I-jį ketvirtį, gynybos.
Pažymėtina, jog nors pareiškėja ir argumentuoja, kad nuo 2009 m. sumažinus
į jos pensijų fondą pervedamas kaupiamąsias pensijų įmokas, t. y. nuo 5,5 procento jas
sumažinus iki 3 procentų dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio
draudimo įmokos, buvo pažeista jos teisė į pensiją, nuosavybės teisė, teisėti lūkesčiai
bei konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas, su tokiais pareiškėjos teiginiais,
remiantis žemiau išdėstomų motyvų visuma, nesutiktina.
Konstitucinis Teismas minėtame 2012 m. birželio 29 d. nutarime pabrėžė,
jog asmens konstitucinė teisė įstatymų numatytais atvejais gauti senatvės pensiją
yra viena svarbiausių socialinių teisių. Konstitucinis Teismas, remdamasis savo
ankstesne praktika, taip pat išdėstė, jog teisė reikalauti mokėti Konstitucijoje ir jai
neprieštaraujančiuose įstatymuose nustatytas pensinio aprūpinimo išmokas kyla iš
Konstitucijos 52 straipsnio, o pagal jos 23 straipsnį yra ginami šios teisės turtiniai
aspektai; asmenys, kuriems Konstitucijoje ar įstatyme nustatyta pensija paskirta
ir mokama, pagal Konstitucijos 23 straipsnį turi teisę reikalauti, kad jiems tokio
dydžio išmokos, kokios buvo paskirtos ir mokamos, būtų mokamos ir toliau (inter
alia, Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas, 2010 m. balandžio 20 d.
sprendimas, 2012 m. vasario 6 d. nutarimas); konstitucinė teisės į pensiją, kaip tam
tikro dydžio periodinę išmoką, samprata negali būti tapatinama su nuosavybės
teisės samprata ordinarinėje teisėje, inter alia civilinėje teisėje (Konstitucinio Teismo
2012 m. vasario 6 d. nutarimas).
Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog nors pensijų fonduose kaupiamos senatvės
pensijoms skirtos lėšos negali būti tapatinamos su pačia kaupiamąja pensija (mokėtinomis
išmokomis), kurios dydis priklauso ir nuo pensijų fondus administruojančių ūkio
subjektų ūkinės veiklos (inter alia, investavimo) rezultatų, asmens teisė į šiuose fonduose
jau sukauptas lėšas yra sietina su jo nuosavybės teisių apsauga, šios teisės turtiniai
aspektai ginami pagal Konstitucijos 23 straipsnį.
Konstitucinis Teismas taip pat pripažino galimybę įstatymų leidėjui nustačius, jog
valstybės ekonominė ir finansinė padėtis pakinta taip, kad inter alia nėra užtikrinamas
senatvės pensijoms mokėti būtinų lėšų surinkimas iš tuo metu dirbančių asmenų pajamų,
laikinai sumažinti į specialius pensijų fondus pervedamų pajamų dydį. Tačiau, anot
Konstitucinio Teismo, tai darydamas, įstatymų leidėjas privalo paisyti iš Konstitucijos
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kylančių imperatyvų, inter alia teisingumo, protingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo
reikalavimų. Taip pat Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį, jog į specialius pensijų
fondus pervedamų lėšų, skirtų senatvės pensijai ar jos daliai sukaupti, dydis yra
viena iš prielaidų pasiekti, kad šiuos fondus administruojančių ūkio subjektų ūkinės
veiklos (inter alia investavimo) rezultatai būtų geri, todėl jei įstatymų leidėjas, esant
būtinumui (pavyzdžiui, kilus ekonomikos krizei), nusprendžia šį dydį sumažinti, jis ne
tik negali paneigti tokios kaupiamosios pensijos esmės, bet ir turi siekti, kad ją kaupę
asmenys nepatirtų didelių praradimų, o jeigu tokie praradimai neišvengiami, privalo,
atsižvelgdamas inter alia į valstybės finansines, ekonomines galimybes, nustatyti teisingą
jų kompensavimą; gali būti pasirenkami įvairūs tokio kompensavimo būdai.
Atlikęs tolimesnę konstitucinės justicijos bylos analizę bei vadovaudamasis
konstitucine jurisprudencija Konstitucinis Teismas, be kita ko, konstatavo, jog
konkrečiu atveju įstatymų leidėjas, Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1, 3,
4 dalyse (2009 m. sausio 15 d. redakcija) nustatydamas sumažintą kaupiamųjų pensijų
įmokų dydį ir tai, kad kaupiamosios pensijų įmokos už asmenis, draudžiamus valstybės
biudžeto lėšomis, neskaičiuojamos ir nemokamos, nesumažino jau apskaičiuotų ir
sumokėtų (pervestų) kaupiamųjų pensijų įmokų, už šių įmokų lėšas įsigyto turto
(įskaitant laikinai neinvestuotą šių lėšų dalį) bei investicijų pajamų (sąnaudų), gautų iš
šio turto (lėšų) sumos – jis tik koregavo (sumažino) būsimų kaupiamųjų pensijų įmokų
dydį, todėl nepažeidė Konstitucijos 23 straipsnio kylančių nuosavybės teisės apsaugos
imperatyvų.
Be to, Konstitucinis Teismas nenustatė minėtojo teisinio reguliavimo
prieštaravimo ir Konstitucijos 52 straipsniui, laiduojančiam teisę į senatvės pensiją ar
konstituciniam teisinės valstybės principui.
Tapačių išvadų Konstitucinis Teismas priėjo ir dėl Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies
(2009 m. vasario 17 d. redakcija) konstitucingumo, spręsdamas, jog įtvirtintu teisiniu
reguliavimu, kuriuo nustatytas sumažintas kaupiamosios pensijų įmokos dydis
savarankiškai dirbantiems asmenims, iki 2009 m. sausio 1 d. sudariusiems pensijų
kaupimo sutartis, nustačius sumažintą bendrą valstybinio socialinio draudimo
įmokų dydį nepaneigta šių asmenų teisė į senatvės pensiją, nepažeisti iš Konstitucijos
52 straipsnio kylantys socialinės apsaugos ir iš 23 straipsnio kylantys nuosavybės teisės
apsaugos imperatyvai, konstitucinis teisinės valstybės principas.
Analogiškos pozicijos Konstitucinis Teismas laikėsi ir spręsdamas dėl Pensijų
sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (2009 m. balandžio 28 d. redakcija)
tiek, kiek joje nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d. nustatytas sumažintas 2 procentų pajamų kaupiamųjų pensijų įmokų dydis, atitikties Konstitucijos
23 52 straipsniams, teisinės valstybės principui, t. y. Konstitucinis Teismas konstatavo,
jog įtvirtinus sumažintą valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalies, kaupiamos dalyvio asmeninėje pensijų sąskaitoje, atidarytoje jo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje, dydį ir numačius sumažintų kaupiamųjų pensijų įmokų kompensavimą nepažeisti iš Konstitucijos 52 straipsnio, konstitucinio teisinės valstybės principo
kylantys imperatyvai.
Prieštaringumo Konstitucijai Konstitucinis Teismas nenustatė ir tirdamas Pensijų
sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (2010 m. birželio 30 d. redakcija) teisinį reguliavimą, tiek, kiek jame nustatytas sumažintas valstybinio socialinio pensijų
draudimo įmokos dalies, kaupiamos dalyvio asmeninėje pensijų sąskaitoje, atidarytoje
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jo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje, dydis. Anot Konstitucinio Teismo, šis teisinis reguliavimas nepažeidė Konstitucijos 23, 29, 52 straipsnių bei konstitucinio teisinės valstybės principo.
Anksčiau išdėstytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog kaupiamųjų pensijų įmokų mažinimas įvairiomis Pensijų sistemos reformos įstatymo redakcijomis per
se nepažeidė Konstitucijos, nes įstatymų leidėjas turėjo įgaliojimus nuspręsti laikinai
sumažinti tokių įmokų dydį.
Todėl atsižvelgus į minėtus išaiškinimus, nėra pagrindo sutikti su pareiškėjos
argumentu, kad sumažinus jai pervedamą kaupiamąją pensijos įmoką buvo pažeistas
nuosavybės neliečiamumo imperatyvas, kadangi, vadovaujantis Konstitucinio Teismo išaiškinimu, analizuojamu atveju nebuvo sumažintos jau apskaičiuotos ir sumokėtos (pervestos) kaupiamosios pensijų įmokos, kurios laikytinos Konstitucijos saugotina nuosavybe, tačiau priešingai – įstatymų leidėjas tik koregavo (sumažino) būsimų kaupiamųjų
pensijų įmokų dydį. Minėta, jog tokią diskreciją įstatymų leidėjas (paisydamas iš Konstitucijos kylančių teisingumo, protingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo imperatyvų)
turėjo, todėl kaupiamųjų pensijų įmokų sumažinimas nepažeidė pareiškėjos teisės į pensiją ar teisės į nuosavybę.
Analogiškai, atsižvelgiant į tai, jog kaupiamųjų pensijų įmokų dydis nėra vienintelis veiksnys, nuo kurio priklauso būsimos kaupiamosios pensijos dydis, nėra pagrindo
teigti, jog buvo pažeisti pareiškėjos lūkesčiai ateityje gauti tam tikro tikėtino dydžio
pensiją. Pareiškėja negalėjo pagrįstai numatyti, kokio dydžio pensiją gaus senatvėje,
nes jos dydis priklauso tiek nuo pensijų fondus administruojančių ūkio subjektų ūkinės veiklos (inter alia investavimo) rezultatų, tiek nuo iš kaupiamųjų pensijų įmokų
sukauptų lėšų dydžio.
Tuo tarpu tie pareiškėjos teiginiai, jog sumažintomis pensijų kaupimo įmokomis
esą prarandama galimybė padidinti pensijų fonde sukauptą turtą, t. y. esant palankiai
situacijai įsigyti rinkoje atpigusių vertybinių popierių, yra apeliavimas į tikimybę, laikytinas loginės argumentacijos klaida. Išplėstinė teisėjų kolegija nėra įtikinta, jog vien
potenciali galimybė įsigyti atpigusių vertybinių popierių neabejotinai nulemia būsimos
pareiškėjos pensijos padidėjimą, juo labiau, jog pensijų kaupimas yra ilgametė veikla,
kurios efektyvumas daugiausia priklauso ir nuo pasirinkto pensijų fondo investavimo
strategijos.
Atitinkamai, vadovaujantis Konstitucinio Teismo išaiškinimais, konkrečiu atveju nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeistas ir Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas
asmenų lygiateisiškumo principas. Kaip yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas, asmenų lygiateisiškumo principas pažeidžiamas tada, jeigu tam tikri asmenys ar jų grupės
traktuojami skirtingai, nors tarp jų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų,
kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas. Šiuo atveju yra nustatyta, jog asmenų dalyvavimas pensijų fonduose („antrosios pakopos“ pensijos
kaupimas) yra finansuojamas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis,
o į pensijų kaupimo bendrovėms pervedamos pensijų įmokos dalies sumažinimas proporcingai padidina asmens įgysimos valstybinio socialinio draudimo pensijos, laiduojamos valstybės, dydį (Pensijų sistemos reformos įstatymo 6 str. 1 d.). Taigi mokėtino
valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos (piniginės prievolės valstybei) dydžio
aspektu abiejų asmenų grupės traktuojamos vienodai, todėl teigti, jog pensijų kaupimo
sistemoje dalyvaujančių asmenų sąskaita buvo suteiktos privilegijos asmenims, turin197

I. Administracinių teismų praktika

tiems draudžiamųjų pajamų, bet nedalyvaujantiems pensijų kaupimo sistemoje, nėra
pagrindo.
Tai, kad sumažinus kaupiamųjų pensijų įmokų dydį, proporcingai padidėjo įgysimos valstybinio socialinio draudimo pensijos, laiduojamos valstybės, dydis, t. y. piniginės prievolės valstybei bendras dydis nepakito, kaip ir tai, jog kaupiamųjų pensijų
įmokų dydis nėra vienintelis veiksnys, nuo kurio priklauso būsimos kaupiamos pensijos dydis, leido Konstituciniam Teismui konstatuoti, jog analizuojamu atveju nebuvo
pažeistas teisingas sumažintų kaupiamųjų pensijų įmokų kompensavimas.
Vertindamas, ar kilus ekonomikos krizei, Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje
(2009 m. sausio 15 d. redakcija) nustačius sumažintą kaupiamųjų pensijų įmokų dydį,
turėjo būti nustatytas sumažintų kaupiamųjų pensijų įmokų kompensavimo mechanizmas, Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog šių įmokų sumažinimas nuo 5,5 procento
iki 3 procentų pajamų (atsižvelgiant į tai, kad pensijų sistemos reformos pradžioje –
2004 metais – buvo nustatytas netgi mažesnis, t. y. 2,5 procento pajamų, šių įmokų dydis) negali būti vertinamas kaip toks įmokų sumažinimas, kuriuo būtų paneigta kaupiamosios pensijos esmė. Pridūrė, jog nebemokant kaupiamųjų pensijų įmokų pagal
aktualų teisinį reguliavimą asmenims, dalyvaujantiems pensijų kaupime, proporcingai
padidėjo jų valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, todėl įstatymų leidėjui
pareiga įtvirtinti kaupiamųjų pensijų įmokų kompensavimo mechanizmo konkrečiu
atveju nekilo ir tai nepažeidė iš Konstitucijos 52 straipsnio, konstitucinio teisinės valstybės principo, kylančių imperatyvų.
Pasisakydamas dėl sumažintų kaupiamųjų pensijų įmokų kompensavimo mechanizmo neįtvirtinimo Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (2009 m. balandžio 28 d. redakcija), kurioje įtvirtinta, jog nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d. nustatytas
2 procentų pajamų kaupiamosios pensijų įmokos dydis asmenims, kurie iki
2009 m. liepos 1 d. tapo pensijų kaupimo sistemos dalyviais, Konstitucinis Teismas minėtąjį įmokų sumažinimą įvertino kaip esminį, tačiau taip pat atkreipė dėmesį, jog 2012,
2013 2014 metais šiems asmenims buvo nustatytas padidintas – 6 procentų pajamų,
t. y. 0,5 procento pajamų didesnis už buvusį 2007-2008 metais, kaupiamosios pensijų įmokos dydis. Toks teisinis reguliavimas, pagal kurį asmenims, tapusiems pensijų
kaupimo sistemos dalyviais iki kaupiamųjų pensijų įmokų sumažinimo, 2012-2014
metais buvo nustatytas kaupiamųjų pensijų įmokų dydis, 0,5 procento didesnis už iki
sumažinimo nustatytą šių įmokų dydį, Konstitucinio Teismo buvo įvertintas kaip sumažintų kaupiamųjų įmokų kompensavimas, atitinkantis iš Konstitucijos 52 straipsnio,
konstitucinio teisinės valstybės principo kylančius imperatyvus.
Tuo tarpu dėl sumažintų kaupiamųjų pensijų įmokų kompensavimo mechanizmo
nenustatymo Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (2010 m. birželio 30 d. redakcija)
asmenims, kurie pensijų kaupimo sistemos dalyviais tapo iki 2009 m. liepos 1 d.,
Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog vertinant šį teisinį reguliavimą kartu su Pensijų
sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo, priimto 2010 m. birželio
30 d., 2 straipsnyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu, įstatymų leidėjas, numatęs padidinti
kaupiamosios įmokos tarifą konstatavus valstybėje susidariusios ypatingos padėties
pabaigą, sudarė prielaidą kompensuoti sumažintas kaupiamąsias pensijų įmokas.
Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo pritarti pareiškėjos argumentams,
jog teismas šioje administracinėje byloje ad hoc turėtų išspręsti teisingo kompensavimo pareiškėjai klausimą. Juo labiau, jog apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, teismas
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tikrina būtent pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą
(ABTĮ 136 str.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo priimtas 2012 m. spalio mėn., o ginčo santykiai, be kita ko, pasireiškiantys tęstiniu atitinkamo kaupiamųjų pensijų įmokų dydžio (ne)mokėjimu, klostėsi nuo 2009 m. pradžios.
Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog tuo metu ekonomikos krizė, per kurią, kaip išaiškino Konstitucinis Teismas, įstatymų leidėjas gali laikinai sumažinti kaupiamąsias pensijų
įmokas, pervedamas į specialius fondus, dar nebuvo pasibaigusi.
Pridurtina, jog atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju yra tikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, po pirmosios instancijos teismo sprendimo atlikti normų pakitimai šiuo atveju ginčo sprendimui neturi reikšmės ir teismas į
juos neatsižvelgia, nes tai nebūtų suderinama su teisiniu apibrėžtumu bei iškreiptų teisingumo vykdymo funkciją. Atsižvelgiant į tai, ir šiame ginče neanalizuotini po ginčijamų
pirmosios instancijos teismo sprendimų priėmimo įvykę įstatymų pakeitimai.
X.
Atsakiusi į pareiškėjos argumentus, susijusius su jai sumažintomis kaupiamųjų pensijų fondų įmokomis turinio prasme bei iš to tariamai išplaukiančiu Konstitucijos pažeidimu, išplėstinė teisėjų kolegija pasisako ir dėl jos argumentų, susijusių su imperatyvių
teisės normų pasikeitimo įtaka jos sudarytai pensijų kaupimo sutarčiai.
Minėta, jog pareiškėja įrodinėjo, jog jos sudaryta pensijų kaupimo sutartis yra civilinė sutartis, todėl imperatyvių teisės normų pasikeitimas po sutarties sudarymo jai neturi
įtakos (CK 6.157 str. 2 d.). Pareiškėja pabrėžė, jog pensijų kaupimo sutartį ji sudarė dar
iki pensijų įmokų dydžio sumažinimo (byloje aptartų Pensijų sistemos reformos įstatymo
pakeitimų), todėl mažesnio dydžio pensijų įmokos nei 5,5 procento nuo jos pajamų, nuo
kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo išmokos, pervedimas į pensijų fondų sąskaitas yra neteisėtas ir negali pakeisti sutartinių nuostatų.
Atkreiptinas dėmesys, jog sutartis yra dvišalis arba daugiašalis sandoris, t. y. dviejų ar daugiau ją sudarančių asmenų suderintos valios, nukreiptos sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ar pareigas, išraiška. Civilinių teisinių santykių dalyviai yra laisvi
spręsti, ar sudaryti sutartį, gali savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip
pat sudaryti sutartis, kurių CK tiesiogiai nenumatyta, jeigu tai neprieštarauja įstatymui
(CK 6.156 straipsnis).
Taigi minėtasis sutarties laisvės principas užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. Šalys neturi teisės nustatyti
ar taikyti sutarties sąlygas, prieštaraujančias imperatyvioms teisės normoms, o tokioms
sąlygoms taikomos niekinio sandorio pasekmės (CK 1.80 str., 6.156 str., 6.157 str.).
Konkrečiu atveju pareiškėja ir pensijų kaupimo bendrovė negalėjo susitarti, kokio
dydžio pensijų įmokas pensijų kaupimo dalyvis gali ar turi kaupti jo pasirinktame pensijų
fonde visą sutarties laiką, nes ši sąlyga pateko į viešosios teisės reguliuojamą sritį (lot. ius
publicum). Būtent – konkrečiu atveju šie dydžiai buvo vienvaldiškai nustatyti įstatymų
leidėjo Valstybinio socialinio draudimo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo (2009 m.
gegužės 12 d.) 3 straipsnio 11 dalyje bei Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio
1 dalyje (2009 m. sausio 15 d., 2009 m. vasario 17 d., 2009 m. balandžio 28 d., 2009 m.
birželio 30 d. redakcijos). Taigi kaupiamųjų pensijų įmokų dydis, VSDFV pervedamas
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pensijų kaupimo bendrovėms pensijų kaupimo dalyvių naudai, negalėjo būti šalių susitarimo objektu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja nepagrįstai teigia, jog viena iš esminių pensijų kaupimo sutarties sudarymo sąlygų buvo atitinkamas kaupiamosios pensijų įmokos
dydis, o vėlesnis imperatyvių teisės normų pasikeitimas negali daryti įtakos jos sudarytai
Sutarčiai, nes dėl šių imperatyvių nuostatų turinio ji su pensijų kaupimo bendrove negalėjo susitarti ab initio (lot. nuo pat pradžių).
Priešingų išvadų daryti neleidžia ir konkrečių kaupiamųjų pensijos įmokų dydžių
įrašymas į Sutartį (Sutarties 5 p., b. l. 14), nes, kaip nurodyta anksčiau, šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo (CK 6.157 str. 1 d.). Akivaizdu, jog vien konkretaus pensijų įmokų dydžio įrašymas į
sutartį ipso facto nesuponuoja galimybės dėl jų susitarti. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija
šios aplinkybės nelaiko reikšminga, juo labiau, jog pačioje Sutartyje yra įtvirtintos galimybės dispozityviai susitarti dėl tam tikrų jos nuostatų ribos. Būtent – jos 33 punkte inter
alia įtvirtinta, jog Sutarties nuostatos, neatitinkančios Pensijų sistemos reformos įstatymo
ir kitų teisės aktų reikalavimų negalioja.
Todėl nagrinėjamam atvejui netaikytina CK 6.157 straipsnio 2 dalis, numatanti, jog
imperatyviųjų teisės normų pasikeitimas po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms, o pareiškėjos argumentai šiuo bylos aspektu – atmestini.
Apibendrinant praėjusiame ir šiame skyriuje išdėstytus argumentus, darytina išvada, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimo įpareigoti VSDFV pervesti į jos
sąskaitą ne mažiau kaip 5,5 proc. pensijų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
XI.
Minėta, jog Konstitucinis Teismas nagrinėjamai administracinei bylai aktualiame 2012 m. birželio 29 d. nutarime teisės normų, susijusių su sumažintomis kaupiamųjų pensijų įmokų 2009-2011 metais nustatymu, tyrė tiek materialiuoju (turinio), tiek
procedūriniu (pagal įsigaliojimo tvarką) aspektu.
Konstitucinis Teismas 2012 m. birželio 29 d. nutarime nenustatė, kad kuri nors iš
tikrintų įstatyminių normų materialiuoju aspektu prieštarautų Konstitucijai. Tačiau
Konstitucinis Teismas pripažino, jog Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo, priimto 2009 m. sausio 15 d. (Žin., 2009, Nr. 6-160),
2 straipsnis prieštarauja Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 70 straipsnio 1 daliai,
konstituciniam teisinės valstybės principui bei Pensijų sistemos reformos įstatymo 4
straipsnio pakeitimo įstatymo, priimto 2009 m. vasario 17 d. (Žin., 2009, Nr. 25-971),
2 straipsnis prieštarauja Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 70 straipsnio 1 daliai,
konstituciniam teisinės valstybės principui.
Prie šių išvadų Konstitucinis Teismas priėjo argumentuodamas, jog pagal
Konstituciją galioja tik paskelbti įstatymai (7 straipsnio 2 dalis), Seimo priimti įstatymai
įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Prezidentas,
jeigu pačiais įstatymais nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo diena (70 straipsnio 1 dalis).
Konstitucinis Teismas pabrėžė teisėkūros subjektui keliamą reikalavimą teisės aktų
galią nukreipti tik į ateitį bei tai, jog teisės aktų grįžtamoji galia neleidžiama (lex retro non
agit), nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams (lex benignior retro agit) (inter alia
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Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas). Pažymėjo, jog teisinio reguliavimo
pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių, nes asmenys pagal įstatymą įsigiję tam tikras teises, turi teisę pagrįstai tikėtis, kad šios teisės nustatytą laiką bus išlaikytos ir įgyvendinamos (inter alia Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d.
nutarimas).
Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog nors Pensijų sistemos reformos
įstatymo 4 straipsnio 1, 4 dalyse (2009 m. sausio 15 d. redakcija) įtvirtintas ginčijamas
teisinis reguliavimas, pagal kurį buvo pakeistas (sumažintas) į pensijų fondus pervedamos kaupiamosios pensijų įmokos dydis, esantis ir viena iš prielaidų pasiekti, kad
šiuos fondus administruojančių ūkio subjektų ūkinės veiklos (inter alia investavimo)
rezultatai, turintys įtakos būsimos kaupiamosios pensijos dydžiui, būtų geri, taip pat
pagal kurį valstybė už tam tikrus asmenis jokių lėšų į pensijų fondus neperveda, pagal
savo turinį neprieštaravo Konstitucijai, jis vertintinas kaip nepalankus pensijų kaupimo sistemos dalyviams ir pensijų kaupimo bendrovės, todėl negalėjo būti nustatyta jo
grįžtamoji galia. Pridūrė ir tai, kad nors Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje (2009 m. sausio
15 d. redakcija) įtvirtintas ginčijamas teisinis reguliavimas, pagal kurį buvo nustatytas kaupiamųjų pensijų įmokų dydis naujai asmenų grupei, pagal turinį neprieštaravo
Konstitucijai, tai nereiškia, kad galėjo būti nustatyta jo grįžtamoji galia.
Konstitucinis Teismas konstatavo, jog Pensijų sistemos reformos įstatymo
4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas, kurio 2 straipsnyje nustatyta, kad jis
įsigalioja 2009 m. sausio 1 d., nors jis buvo priimtas 2009 m. sausio 15 d. ir oficialiai
„Valstybės žiniose“ paskelbtas 2009 m. sausio 17 d. įsiterpė į jau prasidėjusio laikotarpio – metų ketvirčio (2009 m. sausio–kovo mėn.) – su įmokų apskaičiavimu ir mokėjimu susijusius teisinius santykius, juo nustatyta minėta teisinio reguliavimo grįžtamoji
galia.
Todėl minėtuoju reguliavimu buvo pažeisti iš Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies,
70 straipsnio 1 dalies kylantys imperatyvai, konstitucinis teisinės valstybės principas.
Analogiškų išvadų prieita ir dėl 2009 m. vasario 17 d. Pensijų sistemos reformos
įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo, kurio 1 straipsniu buvo pakeista Įstatymo
4 straipsnio 3 dalis (2009 m. sausio 15 d. redakcija).
Minėto įstatymo 2 straipsnyje buvo nustatyta, kad „šio įstatymo nuostatos taikomos nuo 2009 m. sausio 1 d.“, tačiau oficialiai „Valstybės žiniose“ jis paskelbtas tik
2009 m. kovo 5 d. Tai, Konstitucinio Teismo vertinimu, prieštaravo Konstitucijos
7 straipsnio 2 daliai, 70 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Vadovaujantis pirmiau nurodytais išaiškinimais, darytina išvada, jog minėtu teisiniu reguliavimu buvo nepagrįstai įsiterpta ir į pareiškėjos bei jos pasirinkto pensijų fondo 2009 metų I-ojo ketvirčio santykius. Tokia įstatymų leidėjo intervencija neabejotinai pažeidė teisėtus pareiškėjos lūkesčius, jog už jau prasidėjusį laikotarpį į jos
pensijų fondo sąskaitą bus pervesta atitinkamo dydžio kaupiamoji pensijų įmoka. To
nepadarius buvo sudarytos prielaidos pažeisti sėkmingą pensijų fondo, kaip ūkio subjekto, veiklą, nuo kurios ūkinės veiklos (inter alia investavimo) rezultatų priklauso ir
pareiškėjos būsimos pensijos dydis. Tokios situacijos Konstitucija netoleruoja, todėl ir
šioje administracinėje byloje neturėtų būti ginami iš jos kylantys padariniai.
Pareiškėja skunde nurodė, jog už minėtąjį laikotarpį, į kurį antikonstituciniu reguliavimu buvo neleistinai įsiterpta, jai iš viso nebuvo pervesti 588 Lt (23 520,18 Lt (pajamos, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) × 5,5 proc.)
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– 705,61 Lt (faktiškai pervesta įmoka). Byloje esantys duomenys neleidžia abejoti šios
sumos teisingumu, jos neginčijo ir atsakovas. Todėl spręstina, jog šis pareiškėjos reikalavimas turi būti tenkinamas, įpareigojant VSDFV į pareiškėjos pensijų fondo sąskaitą pervesti trūkstamą pensijų įmokos dalį, kuri į jos pensijų fondo sąskaitą nebuvo pervesta už
2009 metų I-jį ketvirtį, t. y. 588 Lt.
Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti minėtą pareiškėjos reikalavimą, savo atsisakymą grindė tuo, jog atsižvelgiant į Įstatymo 6
straipsnio 1 dalį sumažinus kaupiamosios pensijos įmokos dydį, proporcingai didėja valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai skirta įmokos dalis, t. y. piniginės prievolės
valstybei dydis. Be to, anot apygardos administracinio teismo, nors atsakovas 3 procentų
kaupiamųjų pensijų įmokų tarifą taikė nuo 2009 m. sausio 1 d., tačiau faktinis pinigų pervedimas įvyko po 3 mėnesių, t. y. pasibaigus 2009 metų I-am ketvirčiui ir bendras pensijų
dydis nuo to nepakito.
Tokie pirmosios instancijos teismo motyvai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nelaikytini pagrįstais. Pirmiausia pažymėtina, jog rėmimasis Įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, kaip proporcingai padidinančia valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai skirtą įmokos dalį, šioje bylos dalyje neturi
teisinės reikšmės, nes, kaip minėta pirmiau, trūkstamos kaupiamųjų pensijų įmokų dalies nepervedimas pareiškėjai yra ydingas ne turinio prasme, tačiau tuo, jog jį nustačiusiu teisiniu reguliavimu buvo įtvirtintas retroaktyvus teisės veikimas. Antra, pateisinti
atitinkamo dydžio kaupiamųjų pensijų nepervedimo į pareiškėjos pensijų fondo sąskaitą negalima ir siejant jį su konkrečia tokio pervedimo data. Kaip yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pasisakydamas dėl lex retro non agit principo taikymo socialinės apsaugos srityje, svarbu atriboti formalų administracinio
(pinigų pervedimo) veiksmo momentą nuo materialinio teisinio santykio, reguliuojamo teisės, susiklostymo momento, nes tik tokiu būdu galima užtikrinti teisinio aiškumo bei saugumu imperatyvus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m.
kovo 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-222/2013). Kitaip tariant, kadangi į materialinius teisinius santykius dėl tam tikro dydžio pensijų įmokos pervedimo už
2009 m. I-jį ketvirtį buvo įsiterpta nustatant Konstitucijai prieštaraujančią teisės akto įsigaliojimo datą, spręsdamas, kokio dydžio įmoka turėjo būti pervesta už minėtą ketvirtį,
teismas negali vadovautis Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir
papildymo įstatymo, priimto 2009 m. sausio 15 d., 1 straipsniu ir jame nustatytais dydžiais,
nes šio įstatymo 2 straipsnis, nustatęs, kad įstatymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.,
pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, aiškinant
priešingai, įstatymas, kurio įsigaliojimas buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai,
būtų realiai taikomas atitinkamiems materialiniams teisiniams santykiams ir taip būtų
pažeistas Konstitucijos viršenybės Lietuvos teisinėje sistemoje principas. Vadinasi, turint
omenyje, kad Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo
įstatymo, priimto 2009 m. sausio 15 d., 1 straipsnio įsigaliojimą nustatanti norma (minėto įstatymo 2 str.) buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, sprendžiant dėl už 2009
m. I-jį ketvirtį pervedamų įmokų dydžio, negalima vadovautis minėtu įstatymu ir jame
nustatytais pensijų įmokos dydžiais. Priešingu atveju būtų pažeista ir ABTĮ 4 straipsnio
1 dalis, nurodanti, jog teismas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Atsižvelgiant į teisingumo ir protingumo principus, minėtam laikotarpiui taikytinas iki tol
galiojęs dydis – 5,5 proc. dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio
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draudimo įmokos (Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 str. 1 d. (2002 m. gruodžio 3 d.
įstatymo Nr. IX-1215 redakcija).
Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas,
remdamasis išdėstytais motyvais, pareiškėjos reikalavimo įpareigoti VSDFV pervesti į jos
pensijų fondo sąskaitą 588 Lt už 2009 metų I-jį ketvirtį netenkino nepagrįstai. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje yra keistinas.
Pridurtina, jog pareiškėja pirmosios instancijos teismo taip pat prašė panaikinti VSDFV 2009 m. liepos 1 d. sprendimą dėl pensijų kaupimo įmokų tarifo Nr. (10.10)
I-4017, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjos atsakovui išreikštą reikalavimą
(b. l. 9–12). Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja VSDFV į jos pensijų fondo sąskaitą prašė
pervesti trūkstamą pensijų įmokų dalį tik už 2009 metų I-jį ketvirtį, o atsakovas tą padaryti atsisakė, minėtasis VSDFV sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir turi būti panaikintas (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.). Priešingas situacijos aiškinimas savo ruožtu prieštarautų
teisėtumo principui ir leistų nepašalinti iš teisės sistemos aukščiausiajai teisei – Konstitucijai – prieštaraujančio administracinio akto, ginčijamo jam teisines pasekmes sukėlusio
asmens (žr.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m.
kovo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-519/2013).
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, šioje dalyje ginčijamas pirmosios instancijos
teismo sprendimas taip pat keistinas, skundžiamą VSDFV 2009 m. liepos 1 d. sprendimą
Nr. (10.10) I-4017 panaikinant.
Tuo pačiu pasisakytina dėl pareiškėjos argumentų, susijusių su pirmosios instancijos teismo pareigos motyvuoti priimamus procesinius sprendimus apimtimi. Pasak pareiškėjos, apygardos administracinis teismas šią pareigą pažeidė, nes nepasisakė dėl kai
kurių jos skundo argumentų, nepagrindė, kokiais teisės aktais vadovaujasi, atmesdamas
jos skundą, o tik pacitavo Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimą, tokiu
būdu nepaisydamas ABTĮ 87 straipsnio 4 dalies reikalavimų.
Šiuo aspektu pažymėtina, jog ABTĮ 86 straipsnio 2 dalis nustato teismui pareigą priimti sprendimą įvertinus posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuojant, kurios aplinkybės, turinčios bylai reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas
turi būti taikomas šioje byloje. Pagal ABTĮ 87 straipsnio reikalavimus teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje turi nurodyti įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, argumentus, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus, taip pat įstatymus, kuriais vadovavosi, nuorodas į konkrečias normas, kurios buvo taikomos (ABTĮ
87 str. 4 d. 2–4 p.). Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) jurisprudenciją, teismo pareiga motyvuoti priimtą spendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną pareiškėjo argumentą, kad pareigos nurodyti priimto
sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi
būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (žr. pvz., EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk prieš Nyderlandus, 1997 m.
gruodžio 19 d. sprendimą byloje Nr. 20772/92 Helle prieš Suomiją, 1999 m. sausio
21 d. sprendimą byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz prieš Ispaniją). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 13 str. 1 d.,
20 str. 3 d.) taip pat ne kartą buvo pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą, kad sprendimą nemotyvuotu galima laikyti tik tais atvejais, kai neatsakyta į
visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus, kai sprendime iš viso nėra mo203
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tyvuojamosios dalies arba iš jos neaišku kokiais įrodymais ir teisės aktais remiantis prieita prie išvadų, pateiktų sprendimo rezoliucinėje dalyje (žr. LVAT 2012 m. kovo 26 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1252/2012, 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P444-196/2008; 2009 m. liepos 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P756-151/2009; 2009 m. lapkričio 6 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. P525-194/2009 ir kt.).
Patikrinusi skundžiamą teismo sprendimą šiais aspektais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė pareigos motyvuoti priimamą procesinį sprendimą, t. y. nepadarė procesinės pažaidos, ir jo daromų nuorodų į aktualų
Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimą pakako tinkamam sprendimui
toje dalyje, kurioje jis atsisakė įpareigoti VSDFV neterminuotai pervesti į pareiškėjos
pensijų fondo sąskaitą fiksuoto dydžio – ne mažiau kaip 5,5 procento – pensijų fondų
dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Atitinkamos procesinės pažaidos nenustatyta ir kitoje bylos dalyje, tačiau vadovaujantis
anksčiau išdėstytų aplinkybių visuma, ji keistina dėl motyvų klaidingumo, o ne dėl jų
nebuvimo.
XII.
Minėta, jog pareiškėjas Asociacija į administracinį teismą kreipėsi, siekdamas apginti viešąjį interesą bei prašydamas: 1) panaikinti VSDFV 2010 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. (10.26)I-4471 ,,Dėl pensijų kaupimo įmokų tarifo“; 2) įpareigoti VSDFV
pervesti visiems pensijų fondų dalyviams, kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki
2009 m. liepos 1 d., į jų pensijų fondų sąskaitas už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d.
ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos
valstybinio socialinio draudimo įmokos; 3) pripažinti, kad visi pensijų fondų dalyviai,
kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki 2009 m. liepos 1 d., turi teisę, kad į jų pensijų
fondų sąskaitas būtų pervesta ne mažiau kaip 5,5 procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi
teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama
jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.
Tačiau įstatymų leidėjas numatė ne tik suinteresuotų asmenų, kurių interesai
yra pažeisti, teisę kreiptis į teismą. Teisminiu būdu gintini ir viešieji interesai. ABTĮ 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.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad viešasis interesas, taikant ABTĮ, paprastai turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai
yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. Pažymėtina, kad viešuoju
interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks,
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kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Todėl kiekvienąkart, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus tam
tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), p. 184-229, taip
pat žr. 2009 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-15/2009).
Pagal minėtų normų prasmę, viešasis interesas teisme gali būti ginamas tik esant
dviem sąlygoms: viešieji interesai ginami tik įstatymų numatytiems subjektams kreipiantis į teismą ir tik įstatymų numatytais atvejais. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl viešojo intereso pažeidimo, kiekvienu atveju patikrina, ar subjektas, kuris
kreipiasi į teismą, turi įstatyme numatytus įgaliojimus ginti viešąjį interesą. Jei tokia
teisė įstatymu nesuteikta, teismas negali konstatuoti į teismą besikreipusio asmens materialinio suinteresuotumo ir tenkinti jo reikalavimą apginti viešąjį interesą. Be minėtų dviejų sąlygų teismų praktikoje nurodoma ir prielaida kreiptis dėl viešojo intereso
gynimo – tai viešojo intereso buvimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. vasario 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A822-65/2009).
Paminėtos aplinkybės suponuoja, jog viešasis interesas teisme gali būti ginamas
tik nustačius, kad yra būtina kreipimosi į teismą prielaida ir abi minėtos kreipimosi į
teismus sąlygos. Pridurtina, jog viešojo intereso buvimo faktą teismas nustato ad hoc,
atsižvelgęs į bylos aplinkybes, nes neįmanoma nustatyti visų viešojo interesų gynimo
atvejų iš anksto.
Konkrečiu atveju pareiškėjas viešąjį interesą siekia ginti kaip vartotojų asociacija
pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 31 straipsnį. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką minėto pobūdžio organizacijos yra pripažįstamos tinkamu subjektu ginti viešąjį interesą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2008 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-910/2008). Kitų
eksplicitinių įstatyminių pagrindų, suteikiančių jai teisę ginti viešąjį interesą, Asociacija neįvardija.
1994 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo
Nr. I-657 (Valstybės žinios, 1994, Nr. 94-1833, 2007, Nr. 12-488) 30 straipsnis nustato,
jog vartotojų viešąjį interesą gina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir šio
įstatymo 31 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkančios vartotojų asociacijos, o įstatymų nustatytais atvejais – kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir juridiniai asmenys. Šio įstatymo 31 straipsnis reguliuoja sąlygas, kurias turi atitikti vartotojų asociacijos, ginančios vartotojų viešąjį interesą: 1) jos turi būti įregistruotos Juridinių asmenų
registre; 2) steigimo dokumente nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų
interesų atstovavimas ir gynimas; 3) asociacijoje yra ne mažiau kaip 20 narių. Tuo
atveju, kai asociacijos nariai yra kitos vartotojų asociacijos, bendras šių asociacijų narių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 20; 4) asociacijos yra nepriklausomos nuo verslo
ir kitų su vartotojų teisių gynimu nesusijusių interesų.
Patikrinusi bylos duomenis, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjas
atitinka Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytas sąlygas ir yra tinkamas subjektas
ginti viešąjį vartotojų interesą. Būtent – nekyla abejonių, jog pareiškėjas yra įregistruo205
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tas Juridinių asmenų registre (Asociacijos byla, b. l. 12), jog savo Įstatuose jis nurodęs
tikslą ginti pensijų fondų dalyvių, pensijų kaupimo paslaugų vartotojų teises ir teisėtus
interesus bei jiems atstovauti (Asociacijos byla, b. l. 13). Pareiškėjo narių skaičius yra
taip pat ne mažesnis kaip 20 (Asociacijos byla, b. l. 20), o jis yra nepriklausomas nuo
verslo ir kitų su vartotojų teisių gynimu nesusijusių interesų (Asociacijos byla, b. l. 21).
Todėl konstatuotina, jog pareiškėjas turi įgaliojimus kreiptis į teismą dėl vartotojų
teisių gynimo. Kaip bebūtų, konstatuoti vien tinkamumą ginti viešąjį interesą ratione
personae (subjektų) kriterijumi nepakanka. Atkreiptinas dėmesys, jog įstatymų leidėjas, nustatydamas vartotojų asociacijoms teisę kreiptis dėl viešojo intereso gynimo, apibrėžė šios teisės ribas, tokiu būdu apribodamas šių asociacijų galimybę viešąjį interesą
teismine tvarka ginti tik konkrečioje visuomeninių teisinių santykių srityje.
Šiuo aspektu nurodytina, jog Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 30 straipsnio
2 dalis numato, jog vartotojų viešojo intereso gynimas – tai ieškinio ar pareiškimo
(skundo) vartotojų viešajam interesui ginti pareiškimas, kai siekiama pripažinti ar pakeisti teisinius santykius, uždrausti (nutraukti) pardavėjo ar paslaugų teikėjo veiksmus
(neveikimą), kurie pažeidžia vartotojų teisėtus bendruosius interesus ir yra nesąžiningi
vartotojų požiūriu, neatitinka sąžiningos verslo praktikos arba prieštarauja Civiliniam
kodeksui, šiam įstatymui ar kitiems teisės aktams. Šio įstatymo 2 straipsnio 15 dalis
vartotoją apibrėžia kaip fizinį asmenį, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja
prekę ar paslaugą asmeniniams šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu
ar profesija, tenkinti, 8 straipsnis savo ruožtu įtvirtina, jog vartotojų teisių apsaugos
sritys yra prekių pirkimas–pardavimas ir su jomis susijusios paslaugos, visos atlygintinos paslaugos, kai prekės įsigyjamos ar paslaugos teikiamos vartotojams.
Vertinant paminėtąsias Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas sistemiškai, akivaizdu, jog konkrečioje byloje nėra reiškiamas skundas dėl viešojo intereso gynimo vartotojų teisių apsaugos srityje, nes jis, be kita ko, nėra reiškiamas tinkamam
subjektui. Būtent – analizuojamoje byloje skundas nėra reiškiamas paslaugų pardavėjui klasikine prasme (CK 6.305), tačiau yra paduotas prieš VSDFV, kuri yra viešojo
administravimo subjektas, organizuojantis socialinį draudimą ir vykdantis operatyvų
Fondo lėšų tvarkymą ir apskaitą, užtikrindamas priskaičiuotų socialinio draudimo
įmokų sumų, baudų, delspinigių surinkimą į VSDF ir išieškojimą, teisingą duomenų
apie apdraustuosius asmenis tvarkymą bei įstatymuose nustatytų socialinio draudimo
išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
28 straipsnis). Pati kaupiamoji pensijų įmoka savo ruožtu yra Pensijų sistemos reformos įstatymo nustatyta valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalis (Įstatymo 2 str. 5 d.). Taigi konkrečiu atveju nėra prielaidų apginti Asociacijos prašomą apginti viešąjį interesą, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis, nes
skundas iš esmės yra reiškiamas viešosios teisės normomis reglamentuojamoje socialinės apsaugos (pensinio aprūpinimo) srityje, o ne vartotojų teisių apsaugos srityje, todėl
jam pateikti nėra išpildytas ratione materiae (turinio) kriterijus.
Išplėstinė teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjo, kaip juridinio asmens statuso,
taip pat pabrėžia, jog jis pagal savo teisinę formą yra asociacija, t. y. pelno nesiekiantis
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymą, veiklą reguliuoja
Asociacijų įstatymas ir kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti
asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus (Asociacijų įstatymo 2 str. 1 d.). Konkretūs pareiškėjo veiklos tikslai yra išdėstyti jo Įstatų 2.1.
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punkte. Jiems priskirtina – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos
narių interesams ir juos ginti; atstovauti ir ginti pensijų fondų dalyvių, pensijų kaupimo paslaugų vartotojų teises ir teisėtus interesus; siekti, kad pensijų fondų valdytojai
veiktų geriausioms klientų sąlygomis; atstovauti Asociacijos narių interesams valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos Respublikos bei tarptautinėse organizacijose; siekti savo narių bendrais interesais daryti įtaką, kad būtų pakeisti, papildyti
ar pripažinti netekusiais galios teisės aktai, priimti ir nepriimti nauji teisės aktai, susiję
su pensijų fondų dalyvių teisėmis ir teisėtais interesais; veikti žmogaus teisių apsaugos,
kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse, kiek tai
susiję su šiuose Įstatuose nurodomais Asociacijos tikslais (Asociacijos byla, b. l. 13–17).
Tačiau vien pareiškėjo teisinė forma, suponuojanti tikslą ginti į asociaciją susibūrusių asmenų daugeto interesus, jam teisės ginti viešąjį interesą nesuteikia. Išplėstinė teisėjų kolegija šiuo aspektu negali remtis Asociacijų įstatymo nuostatomis, nes jis
bendrąja prasme reglamentuoja būtent tokios teisinės formos juridinių asmenų steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ypatumus
(Asociacijų įstatymo 1 str. 1 d.). Todėl vien tai, jog Asociacijų įstatymo 2 straipsnio
1 dalies normoje, kuri savo pobūdžiu yra definicinė (apibrėžiančioji), yra nurodoma,
jog asociacija, kaip tokia, turi tikslą (ir yra sutelkta) tenkinti viešuosius interesus, negali
būti prilyginama įstatymo numatytiems viešojo intereso gynimo atvejams. Arba, kaip
yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, definicinėmis teisės normomis nėra siekiama suformuluoti konkrečių elgesio taisyklių (taigi – ir įgalinimų), adresuotų atitinkamo teisinio santykio subjektams (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-597/2013).
Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra nurodyta, jog
Asociacijų įstatymas suteikia teisę asociacijoms įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į
teismą, kad būtų apgintos jo narių pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomi interesai, tačiau teisė kreiptis į teismą vien tik dėl viešojo intereso gynimo nėra
numatyta (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-610/2013).
Minėta, jog viešasis interesas gali būti ginamas tik įstatymų numatytais atvejais. Pareiškėjas kitų įstatyminių nuostatų, eksplicitiškai suteikiančių jam teisę ginti
viešąjį interesą, nenurodė. Jų nenustatė ir išplėstinė teisėjų kolegija. Todėl darytina išvada, jog pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka turėjo teisę kreiptis į teismą tik dėl savo,
kaip juridinio asmens, teisių ir teisėtų interesų. Tačiau jis į teismą kreipėsi, siekdamas
ginti viešąjį interesą, t. y. būtent viešojo intereso gynimą pareiškėjas nurodė kaip savo
reikalavimo pagrindą. Tačiau tokiam reikalavimui pateikti pareiškėjas neturėjo teisinio
pagrindo, t. y. jį pateikė nesant įstatyme numatyto atvejo, leidžiančio jam tokį viešąjį
interesą apginti.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjo buvimas tinkamu subjektu, galinčiu ginti viešąjį interesą, t. y. specialusis subjektiškumas, turi būti tikrinamas dar
skundo priėmimo stadijoje ir nustačius, jog pareiškėjas akivaizdžiai minėtojo subjektiškumo stokoja, jo skundą turi būti atsisakoma priimti nagrinėti. Tokiu atveju pareiškėjo skundą, reiškiamą įstatymų neįgalioto asmens, turi būti atsisakyta priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, o priėmus jį nagrinėti ir nustačius, jog
tai buvo padaryta be pagrindo, byla turi būti nutraukiama (ABTĮ 101 str. 1 d.).
Tačiau nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į konkrečios bylos specifines aplinkybes,
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išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo skundas visa apimtimi turi būti atmestas. Tokia išvada darytina todėl, kad pareiškėjas konkrečioje byloje viešąjį interesą
ginti siekė kaip vartotojų teisių gynimo asociacija. Iš pirmiau išdėstytų motyvų matyti,
jog pareiškėjas subjekto prasme tokia vartotojų teisių gynimo asociacija ir buvo, tačiau
savo skundą jis reiškė ne jam įstatymų suteiktoje srityje, t. y. ne dėl vartotojų teisių
pažeidimų, bet jam nežinybingoje srityje, t. y. dėl viešosios teisės reglamentuojamų socialinio aprūpinimo santykių. Minėtoji aplinkybė buvo nustatyta tik atlikus nuodugnią
analizę bei nagrinėjant bylą iš esmės ir vertinant materialinius teisinius santykius. Be
to, siekiant galutinai išsiaiškinti pareiškėjo specialųjį subjektiškumą buvo analizuojamos ir su jo kaip juridinio asmens teisine forma – asociacija – neabejotinai susijusios
Asociacijų įstatymų nuostatos. Tik išsiaiškinus minėtąsias aplinkybes buvo neabejotinai nustatyta, jog pareiškėjas neįrodė turįs įstatymo jam suteiktos teisės ginti viešąjį
interesą. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija yra įtikinta, kad konkrečioje byloje specialųjį
pareiškėjo subjektiškumą vertinant skundo priėmimo stadijoje prima facie nebuvo akivaizdu, jog jis nagrinėjamoje byloje negali būti tinkamu viešojo intereso gynimo subjektu. Atsižvelgiant į tai, dabartinėje proceso stadijoje jo skundas in corpore turi būti
atmestas, konstatavus, jog pareiškėjas neturi materialinio suinteresuotumo ginti viešąjį
interesą. Nustačius, jog pareiškėjas neturėjo įgaliojimų kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo išplėstinė teisėjų kolegija neanalizuos ir kitų aspektų, susijusių su viešojo intereso gynimu, t. y. termino, per kurį viešasis interesas turi būti apgintas, paties
viešojo intereso buvimo ir pan.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat nurodo nesutinkąs su bylos dalies nutraukimu, t. y. jis nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu nutraukti bylą
toje dalyje, kurioje jis prašė pripažinti, kad visi pensijų fondų dalyviai, kurie sudarė
pensijų kaupimo sutartis iki 2009 m. liepos 1 d. turi teisę, kad į jų pensijų fondų sąskaitas būtų pervesta ne mažiau kaip 5,5 proc. pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių
skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Šiuo aspektu pažymėtina, kad pareiškėjo skunde reikšto pirmojo reikalavimo
dėl įpareigojimo pervesti atitinkamas sumas patenkinimas nagrinėjamu atveju yra
priklausomas nuo antrajame reikalavime nurodytos aplinkybės – asmuo turi teisę
į tam tikras įmokas – nustatymo. Tik nustačius, kad asmenys turi gintiną materialią
subjektinę teisę dėl atitinkamos pensijų įmokos pervedimo ir ši jų teisė buvo pažeista,
galima taikyti pareiškėjo prašomą teisių gynimo būdą, t. y. patenkinti reikalavimą
dėl įpareigojimo pervesti tas sumas, į kurias subjektinę teisę turi atitinkami asmenys.
Vadinasi, nagrinėjamu atveju reikalavimas dėl teisės pripažinimo nėra savarankiškas reikalavimas ir teisių gynimo būdas, o tik savarankiško reikalavimo (teisių gynimo būdo) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (pervesti sumas) taikymo prielaida. Savo
ruožtu teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje sprendžia dėl atitinkamo teisių gynimo
būdo taikymo, o ne aprašo ir konstatuoja prielaidas, kurios turi būti ir yra nustatomos
siekiant taikyti šį gynimo būdą (ABTĮ 87 ir 89 str.). Dėl tam tikro teisių gynimo būdo
taikymo prielaidų pasisakoma ne teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, bet teismo
sprendimo motyvuojamoje dalyje (pvz., analizuojant, ar asmuo turi gintiną subjektinę
teisę, ar ji buvo pažeista, ar ji turi būti ginama ir jei taip – kokiais būdais). Atitinkamai
ir pareiškėjai turi formuluoti, o teismai priimti nagrinėti, tokius savarankiškus reikalavimus (teisių gynimo būdus), kurie būtų sprendžiami teismo sprendimo rezoliucinėje
dalyje ir nebūtų vien tik kitų reikalavimų (teisių gynimo būdų) taikymo materialiosios
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prielaidos, analizuotinos teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje. Apibendrinant tai,
kas paminėta pirmiau, nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog pareiškėjo pažeistos teisės galėtų būti apgintos, įpareigojant atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus (ABTĮ 88 str. 2 p.).
Atsižvelgiant į tai, jog minėtasis reikalavimas dėl teisės pripažinimo negalėjo būti
savarankišku reikalavimu, o buvo tik kito reikalavimo (ne)tenkinimo prielaida, pirmosios instancijos teismas neturėjo priimti šio reikalavimo ir nagrinėti kaip savarankišką materialų reikalavimą dėl bylos esmės, pasisakant dėl jo sprendimo rezoliucinėje
dalyje. Kadangi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išnagrinėjo reikalavimą kaip
savarankišką ir bylos dalį dėl šio reikalavimo nutraukė, teismo sprendimas keistinas šią
jo dalį panaikinant.
Pridurtina ir tai, jog žyminiu mokesčiu neapmokestinami tik įstatymais įgaliotų asmenų skundai dėl viešojo intereso gynimo (ABTĮ 40 str. 1 d. 7 p.). Pareiškėjas nesumokėjo žyminio mokesčio apeliacinės instancijos teismui (Asociacijos byla,
b. l. 143), tačiau byloje yra duomenų, jog už bylinėjimąsi pirmosios instancijos teisme sumokėjo 100 Lt (Asociacijos byla, b. l. 22). Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas nėra
įstatymu įgaliotas asmuo reikšti skundą dėl viešojo intereso gynimo, jam žyminis
mokestis negrąžintinas.
Apibendrinant konstatuotina, jog pareiškėjos K. G. apeliacinis skundas tenkintinas
iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimą atitinkamai pakeičiant, o pareiškėjo
Asociacijos apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimą
pakeičiant.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų
kolegija
nutaria:
Pareiškėjos K. G. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimą
pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:
„Pareiškėjos K. G. skundą tenkinti iš dalies.
Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos 2009 m. liepos 1 d. sprendimą dėl pensijų kaupimo
įmokų tarifo Nr. (10.10)I-4017.
Įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos pervesti į K. G. pensijų fondo sąskaitą trūkstamą kaupiamosios
pensijų įmokos dalį, kuri į jos pensijų fondo sąskaitą nebuvo pervesta už 2009 metų
I-jį ketvirtį, t. y. 588 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus).“
Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimo
dalį palikti nepakeistą.
Pareiškėjo Pensijų fondų dalyvių asociacijos apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendimą pakeisti, rezoliucinę
dalį išdėstant taip:
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„Pareiškėjo Pensijų fondų dalyvių asociacijos skundą atmesti.“
Nutartis neskundžiama.

2.3.2. Dėl tinkamo atsakovo bylose dėl teisėjų valstybinės pensijos dalies,
neišmokėtos taikant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo neteisėtomis
pripažintas įstatymų nuostatas, priteisimo
Vien tai, kad Nacionalinė teismų administracija veikia kaip teisėjų valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą administruojanti institucija, nereiškia, jog būtent iš jos, kaip atsakovo,
turėtų būti priteisiama dėl antikonstitucinio įstatymo taikymo susidariusi nepriemoka. Išskirtinis teisėjo santykis su valstybe bei valstybės pareiga užtikrinti tinkamas teisėjų materialines garantijas, inter alia teisėjų valstybinių pensijų mokėjimą, taip pat pensijos nepriemoką nulėmę įstatymų leidėjo veiksmai, suponuoja tai, kad būtent valstybė laikytina
atsakinga už tokių garantijų realų įvykdymą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai
priteisė dėl aptartų priežasčių susidariusią teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką iš Lietuvos valstybės, o ne iš Nacionalinės teismų administracijos.
Administracinė byla Nr. A502-673/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01227-2012-0
Procesinio sprendimo kategorija 6.6.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. rugsėjo 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas), Ričardo Piličiausko
(kolegijos pirmininkas), Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovų Nacionalinės teismų administracijos ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, kuriai atstovauja Nacionalinė teismų administracija, apeliacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Z. K. skundą atsakovams Nacionalinei teismų
administracijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
kurią atstovauja Nacionalinė teismų administracija, dėl pensijos dalies ir delspinigių
priteisimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Z. K. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas
priteisti iš Lietuvos valstybės nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 29 d. neiš210

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

mokėtos teisėjų valstybinės pensijos dalį – 59 400,64 Lt ir 5 procentus delspinigių nuo
priteistos sumos nuo sprendimo priėmimo iki visiško įvykdymo.
Skunde (b. l. 1–2) pareiškėjas paaiškino, kad nuo 1980 m. rugpjūčio 15 d. iki 2006 m.
sausio 12 d. dirbo teisėju. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 17 d. įsakymu jam paskirta teisėjų valstybinė pensija, kuri 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu buvo padidinta iki 2 092,20 Lt, o nuo 2010 m. sausio 1 d. – sumažinta. Nuo 2010
m. sausio mėnesio iki 2012 m. vasario mėnesio pareiškėjui neišmokėta 39 449,78 Lt.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2010 m.
birželio 29 d. nutarimu pripažino, kad neproporcingas pensijų mažinimas dirbantiems
pensininkams prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija).
Dėl to pareiškėjui neišmokėta dar 20 950,86 Lt. Kadangi paskelbus Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimą teisėjų valstybinių pensijų įstatyminis reguliavimas
nebuvo pakoreguotas taip, kad atitiktų Konstituciją, valstybei kyla atitinkamos teisinės
pasekmės.
Atsakovai Nacionalinė teismų administracija ir Lietuvos valstybė, atstovaujama
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti
kaip nepagrįstą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 22 d. sprendimu pareiškėjo Z. K. skundą tenkino iš dalies – priteisė jam iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 59 400,64 Lt teisėjų valstybinės pensijos
nepriemoką.
Teismas nurodė, kad pareiškėjui teisėjų valstybinės pensijos dalis – 59 400,64 Lt
– buvo neišmokėta ne dėl Nacionalinės teismų administracijos kaltės, nes ši institucija teisėtai taikė galiojusias Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo normas, kurios vėliau
įsigaliojusiu Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimu buvo pripažintos
prieštaraujančiomis Konstitucijai. Ši teisėjų valstybinės pensijos dalis neišmokėta pareiškėjui todėl, kad Lietuvos valstybė, o konkrečiai Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – ir Seimas), netinkamai reglamentavo teisėjų valstybinės pensijos mokėjimo klausimus, o vėliau, po Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo priėmimo,
laiku nepašalino susidariusios teisės spragos. Esant tokioms aplinkybėms, neišmokėta
teisėjų valstybinės pensijos dalis priteistina iš Lietuvos valstybės, o ne iš Nacionalinės
teismų administracijos. Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas bei Nuostatai konkrečiai
neaptaria situacijos, kai pensija neišmokama dėl įstatymo leidėjo ar kitos valstybės
institucijos, išskyrus Nacionalinę teismų administraciją, veiksmų ar neveikimo, todėl
šiuo atveju pagal įstatymo analogiją susidariusiai situacijai spręsti taikyta Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti pensijų gavėjų teisių gynimo būdą, kai jų teisės pažeistos dėl Nacionalinės teismų administracijos kaltės, t. y.
viešosios teisės norma, reglamentuojanti labiausiai panašius teisinius santykius. Analogiškos pozicijos laikėsi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. liepos
23 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A552-2747/2012.
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III.
Atsakovai Nacionalinė teismų administracija ir Lietuvos valstybė, atstovaujama
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Nacionalinė teismų administracija, padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą bei atidėti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimo vykdymą
(Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 271 str. 1 d., 284 str. 1 d.).
Apeliacinis skundas (b. l. 50–54) grindžiamas šiais pagrindiniais motyvais:
1. Teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka susidarė ir nebuvo išmokėta dėl to,
kad Lietuvos valstybė, o konkrečiai – Seimas – po Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo priėmimo turėdamas pareigą atitinkamai pakeisti įstatymų normas,
kurios buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, laiku to neatliko ir nepašalino esamos teisės spragos.
2. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas pareiškėjui iš Lietuvos valstybės
teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką, neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos socialinių
išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) 1 priede nustatytą koeficientą, kuris buvo taikomas apskaičiuojant valstybines
pensijas, nors Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarime aiškiai nurodė,
kad minėto įstatymo nuostatos ta apimtimi, kuria nustatyta, kad šis įstatymas taikomas
asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Teisėjų valstybinių pensijų įstatymą, neprieštarauja Konstitucijai.
3. Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarime nepasisakė, kaip turėtų
būti skaičiuojamas teisėjų valstybinės pensijos dydis, t. y. nenurodė, kokiu būdu turi
būti skaičiuojamas teisėjo darbo stažas teisėjų valstybinei pensijai gauti. Pareiškėjui paskirta teisėjų valstybinė pensija dar kartą bus perskaičiuota, kai bus pašalinti Konstitucinio Teismo konstatuoti teisėjų valstybinės pensijos apskaičiavimo ir mokėjimo teisinio reguliavimo trūkumai ir priimti teisėjų valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą
reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai.
Pareiškėjas Z. K. atsiliepime prašo atsakovų apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus
apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą (b. l. 59).
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dalies
nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 29 d. bei delspinigių nuo priteistos sumos
nuo sprendimo priėmimo iki visiško įvykdymo. Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo
apeliacinės instancijos teisme metu buvo gautos Nacionalinės teismų administracijos
pažymos bei paaiškinimai, kuriuose pateiktas pareiškėjui neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.
Iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog pareiškėjui Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3 „Dėl teisėjų valstybinės pensi212
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jos skyrimo“ nuo 2006 m. sausio 13 d. buvo paskirta 1 982,40 Lt dydžio teisėjų valstybinė pensija. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. 9FB-18-(4.46) Z. K. buvo paskirta perskaičiuota teisėjų valstybinė pensija
(2 092,20 Lt) nuo teisėjų valstybinės pensijos skyrimo dienos, t. y. nuo 2006 m. sausio 13 d.
Iš Nacionalinės teismų administracijos pateiktų pažymų apie pareiškėjo nuo 2010 m.
sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. gautą teisėjų valstybinę pensiją matyti, kad pareiškėjui faktiškai buvo mokama mažesnė nei 2 092,20 Lt dydžio teisėjų valstybinė pensija dėl jai pritaikytų įstatymuose numatytų apribojimų. Pareiškėjui teisėjų valstybinė
pensija šiuo laikotarpiu buvo išmokėta, pritaikius 1,3 dydžio ribojimą, numatytą Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija; Žin.,
2009, Nr. 151-6778) (nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.), 1,5 dydžio ribojimą, numatytą Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje (2002 m. liepos 2 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088) (nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.
iki 2012 m. gruodžio 31 d.), ir Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009,
Nr. 152-6820) bei 5 straipsnio 2 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009,
Nr. 152-6820; 2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671) (nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.) nuostatas.
Pareiškėjas skunde nurodė, jog dėl Konstitucinio Teismo antikonstitucinėmis pripažintų normų taikymo jam ginčo laikotarpiu buvo neteisėtai neišmokėta dalis jam
paskirtos teisėjų valstybinės pensijos, t. y. susidarė 59 400,64 Lt dydžio pensijos nepriemoka. Pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui prašė jam priteisti iš Lietuvos
valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, šią sumą bei 5 proc. delspinigių nuo priteistos sumos nuo sprendimo priėmimo iki visiško įvykdymo. Pirmosios
instancijos teismas patenkino pareiškėjo skundą dėl pensijos nepriemokos priteisimo,
tačiau kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.
Dėl teisinio reguliavimo ir bylai aktualių Konstitucinio Teismo nutarimų
Atsižvelgiant į tai, jog įstatymų nuostatos, kuriose įtvirtinti pareiškėjo pensijos
dydžiui taikyti apribojimai, buvo tiriamos Konstituciniame Teisme dėl jų atitikties
Konstitucijai, visų pirma, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, tikslinga aptarti bylai
aktualų teisinį reguliavimą bei su juo susijusius Konstitucinio Teismo išaiškinimus.
Kaip minėta, pareiškėjo nurodoma susidariusi teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka
kildinama būtent iš išmokamos pensijos dydžio sumažinimo pritaikius Konstitucijai
prieštaraujančias nuostatas.
Teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo teisinius santykius reglamentuoja Valstybinių pensijų įstatymas, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas ir Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 68 (toliau – ir Nuostatai).
Bylai aktualioje Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje (2002 m.
liepos 2 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088) buvo nustatyta, kad šio straipsnio 1 ir
2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuotos teisėjų valstybinės pensijos ir pagal kitus įstatymus paskirtų pensijų (valstybinių ir valstybinių socialinio draudimo pensijų) suma
vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama
teisėjų valstybinė pensija, Statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio
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mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko teisėjų valstybines pensijas mokanti institucija. Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje
(2009 m. gruodžio 8 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 151-6778) buvo įtvirtinta nuostata,
kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės
<…> pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies
ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio.
Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarime, viena vertus, pabrėžė, jog Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas Valstybinių pensijų įstatymo atžvilgiu yra lex specialis,
t. y. sprendžiant su būtent teisėjų valstybinių pensijų skyrimu ir mokėjimu susijusius
klausimus, pirmenybė turi būti teikiama jo nuostatoms. Šiuo nutarimu Konstitucinis
Teismas, be kita ko, pripažino nesuderinamomis su Konstitucija tiek paminėtą Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalį (2002 m. liepos 2 d. redakcija; Žin.,
2002, Nr. 73-3088), tiek paminėtą Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies
(2009 m. gruodžio 8 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 151-6778) nuostatą ta apimtimi, kuria formuluotė „kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos
valstybinės pensijos“ apima šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytas teisėjų valstybines pensijas.
Pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas išaiškino, kad Teisėjų valstybinių pensijų
įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje (2002 m. liepos 2 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088)
nustatytas teisinis reguliavimas sudaro prielaidas susiklostyti ir tokioms teisinėms situacijoms, kai asmuo, buvęs teisėju, kurio valstybinių (kitų nei teisėjų valstybinė pensija) ir valstybinių socialinio draudimo pensijų suma viršija užpraeito ketvirčio prieš tą
mėnesį, už kurį mokama teisėjų valstybinė pensija, Statistikos departamento paskelbto
šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydį arba yra nedaug mažesnė
už šį dydį, teisėjų valstybinė pensija apskritai nebus mokama arba bus mokama nedidelė šios pensijos dalis, t. y. teisėjų valstybinė pensija gali tapti ne realia, o nominalia
konstitucine teisėjo socialine (materialine) garantija nutrūkus jo įgaliojimams. Konstitucinio Teismo nuomone, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje
(2002 m. liepos 2 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088) nustatytas teisinis reguliavimas
paneigia teisėjų valstybinių pensijų, kaip iš Konstitucijos kylančios teisėjo socialinės
(materialinės) garantijos nutrūkus jo įgaliojimams, esmę, paskirtį, sudaro prielaidas
nukrypti nuo iš Konstitucijos, inter alia jos 109 straipsnio 2 dalies, konstitucinio
teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų.
Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriuo prieštaraujančiomis Konstitucijai buvo
pripažintos paminėtos nagrinėjamai bylai aktualios nuostatos, „Valstybės žiniose“ oficialiai buvo paskelbtas 2010 m. lapkričio 16 d. Aptariamame Konstitucinio Teismo nutarime buvo nurodyta, kad jį paskelbus iškart po jo viešo paskelbimo Konstitucinio
Teismo posėdyje, susidarytų teisėjų valstybinių pensijų teisinio reguliavimo vakuumas,
kuris iš esmės sutrikdytų teisėjų valstybinių pensijų skyrimą. Konstitucinis Teismas
nurodė, jog šiam teisinio reguliavimo vakuumui pašalinti reikalingas tam tikras laikas.
Tačiau teisėjų valstybinių pensijų teisinio reguliavimo vakuumas iki šio nutarimo užpildytas nebuvo, Konstitucijai prieštaraujančios nuostatos nėra pakeistos ir iki šiol. Pažymėtina, jog buvo atliktos tik prieštaraujančiomis Konstitucijai pripažintų Valstybinių
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pensijų įstatymo nuostatų korekcijos, tačiau jos neaprėpia teisėjų valstybinių pensijų
skyrimo ir mokėjimo reguliavimo.
Kaip minėta, pareiškėjo pensija taip pat buvo mažinama taikant Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820)
bei 5 straipsnio 2 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820;
2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671) nuostatas. Laikinojo įstatymo
4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskirtos ir Lietuvos Respublikos valstybinių
pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Paminėto įstatymo 1
straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą, Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymą ir Lietuvos
Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinąjį įstatymą. Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarime konstatavo, kad šis punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų
įstatymą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Taigi Konstitucinis Teismas
2010 m. birželio 29 d. nutarimu nepaneigė galimybės teisėjams, kaip ir kitiems asmenims, taikyti Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo
1 priede nustatytą formulę, kuri taikoma teisėjų valstybinėms pensijoms, vadovaujantis šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktu. 2012 m. vasario 6 d. nutarime Konstitucinis Teismas inter alia konstatavo, jog Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
(2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820) tiek, kiek joje nustatytas
valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai.
Kaip nurodė Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime, teisiniu reguliavimu, įtvirtintu Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1, 2 dalyse (2010 m. spalio 26 d.
redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671), taip pat teisiniu reguliavimu, įtvirtintu Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009,
Nr. 152-6820; 2010 m. vasario 11 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 23-1070), 2 dalyje (2009 m.
gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820), buvo nustatyta, kad jose nurodytiems asmenims vien dėl to, kad jie dirba tam tikrą darbą ar užsiima tam tikru
verslu, valstybinės pensijos mažinamos daugiau nei nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems valstybinių pensijų gavėjams. Toks teisinis reguliavimas, anot
Konstitucinio Teismo, negali būti laikomas suderinamu su Konstitucijos nuostatomis. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime konstatavo, jog Konstitucijai prieštaravo Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820; 2010 m. vasario 11 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 23-1070;
2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671) tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi
pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio
pensijų draudimo įmokos. Prieštaraujančia Konstitucijai Konstitucinis Teismas taip
pat pripažino Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 2 dalį (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija;
Žin., 2009, Nr. 152-6820; 2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671) tiek,
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kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems
asmenims.
Dėl termino kreiptis į teismą
Kaip minėta, iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2006 m. sausio 17 d.
Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu pareiškėjui buvo paskirta
1 982,40 Lt teisėjo valstybinė pensija, kuri 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu buvo padidinta iki 2 092,20 Lt, tačiau dėl anksčiau nurodytų įstatymuose įtvirtintų ribojimų
visa paskirta pensija nebuvo mokama. Byloje ginčas kilo būtent dėl teisinio reguliavimo, kuris buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, pareiškėjui susidariusios
teisėjų valstybinės pensijos nepriemokos. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, prieš
sprendžiant dėl pareiškėjo reikalavimų pagrįstumo ir jų tenkinimo, būtina nustatyti, ar
reikalavimas apginti jo pažeistas teises yra pareikštas nepraleidus įstatyme numatyto
termino tai padaryti.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog
Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – 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., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-575/2010). ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip.
Taigi specialūs įstatymai gali numatyti kitokius skundo (prašymo) administraciniam
teismui padavimo terminus nei ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio
terminas.
Nagrinėjamu atveju ginčo teisinius santykius reguliuoja Valstybinių pensijų įstatymas bei Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas. Pagal Valstybinių pensijų įstatymą, teisėjų valstybinė pensija yra viena iš valstybinių pensijų rūšių, ji yra mokama iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto. Teisėjų valstybinės pensijos yra skiriamos pagal specialųjį įstatymą (Valstybinių pensijų įstatymo 1 str. 5 d.). Valstybinio pensinio aprūpinimo teisėjams pagrindus, asmenis, kuriems skiriamos ir mokamos teisėjų valstybinės
pensijos, šių pensijų skyrimo ir mokėjimo sąlygas nustato Teisėjų valstybinių pensijų
įstatymas. Tačiau nei Valstybinių pensijų įstatyme, nei Teisėjų valstybinių pensijų
įstatyme nėra reguliuojamas neišmokėtos valstybinės pensijos (jos dalies) išmokėjimo
klausimas. Išanalizavusi ginčui aktualų teisinį reguliavimą, nustatytą Valstybinių
pensijų įstatyme bei Teisėjų valstybinių pensijų įstatyme, išplėstinė teisėjų kolegija daro
išvadą, kad įstatymų leidėjas nėra sureguliavęs teisėjų teisės gauti valstybinės pensijos
nepriemoką, jos įgyvendinimo tvarkos bei ribojimų klausimų. Šiuose teisės aktuose
nėra numatyti ir kompetentingos institucijos, įgaliotos mokėti teisėjų valstybinę pensiją, veiksmų apskundimo terminai.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pagal savo pobūdį panašią bylą dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų nepriemokų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
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2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-519/2013), yra išaiškinęs,
jog taikant bendruosius kreipimosi į administracinį teismą terminus, valstybinių pensijų gavėjai be objektyvaus pagrindo atsidurtų gerokai prastesnėje padėtyje, lyginant
juos su valstybinių socialinio draudimo pensijų gavėjais, o jų teisė reikalauti, kad valstybė vykdytų įstatymu prisiimtus įsipareigojimus teisės į socialinę paramą srityje, taptų
neproporcingai apsunkinta. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinė teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad skirtingas asmenų, gaunančių valstybines socialinio draudimo pensijas, bei valstybinių pensijų gavėjų teisės reikalauti, kad
valstybė vykdytų įstatymu prisiimtus įsipareigojimus, traktavimas neatitiktų teisingumo principo. Tai, jog nuostata dėl valstybės įstatymu prisiimto įsipareigojimo asmeniui, atitinkančiam įstatymo nustatytas sąlygas, paskirti ir mokėti atitinkamą pensiją ir
to asmens teisės reikalauti, kad valstybė vykdytų šį įstatymu prisiimtą įsipareigojimą,
taip pat galioja skiriant bei mokant valstybines pensijas už tam tikrą tarnybą, ne kartą konstatuota ir oficialiojoje konstitucinėje jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo
2007 m. spalio 22 d. nutarimas, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, 2012 m. vasario
6 d. nutarimas, 2013 m. vasario 22 d. nutarimas). Atsižvelgusi į paminėtus argumentus bei įvertinusi pažeistos teisės pobūdį, išplėstinė teisėjų kolegija paminėtoje byloje
nagrinėtu atveju pritaikė pagal analogiją panašius teisinius santykius reguliuojančias
teisės normas, skirtas valstybinių socialinio draudimo pensijų nepriemokų klausimams
spręsti (ABTĮ 4 str. 6 d.).
Kaip paminėtoje administracinėje byloje Nr. A552-519/2013 nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kompetentingų įstaigų, mokančių valstybinio socialinio draudimo pensijas, sprendimų apskundimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos
valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 59-1153; Žin., 2005,
Nr. 71-2555) 45 straipsnis. Pagal ginčo laikotarpiu galiojusį teisinį reguliavimą, tokių
įstaigų sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, galėjo būti apskundžiami Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
ir jos teritorinių skyrių sprendimai galėjo būti apskundžiami teismui.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija paminėtoje
administracinėje byloje Nr. A552-519/2013 išaiškino, jog pagal įstatymo analogiją taikant
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo bei Valstybinių socialinio draudimo
pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156, normas, pareiškėjas dėl pažeistų teisių visų
pirma privalėjo kreiptis į kompetentingą subjektą, kuriam pavesta išmokėti valstybinę
pensiją, o šiam subjektui reikalavimo nepatenkinus, galėjo skųsti nepalankų sprendimą
teismui. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje susiklostę teisiniai
santykiai yra itin panašūs į aptartoje byloje susiklosčiusius teisinius santykius, kadangi
tiek pareigūnų ir karių, tiek teisėjų valstybinių pensijų prigimtis yra panaši, šios pensijos yra nustatytos tame pačiame Valstybinių pensijų įstatyme. Šių pensijų skyrimo ir
mokėjimo teisiniam pagrindui esant įtvirtintam tame pačiame teisės akte, jų skyrimui
bei mokėjimui turėtų būti taikomi iš esmės tie patys principai. Kadangi teisėjų valstybinių pensijų mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra numatyti kompetentingos institucijos, įgaliotos mokėti teisėjų valstybinę pensiją, veiksmų apskundimo
terminai, šiuo atveju taikytinos tos pačios teisės normos, kurias pagal analogiją savo
praktikoje taiko Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas dėl parei217
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gūnų ir karių valstybinių pensijų nepriemokų priteisimo. Išplėstinės teisėjų kolegijos
nuomone, nagrinėjamoje byloje nesant pagrindo kitaip vertinti susiklosčiusią situaciją dėl teisėjų valstybinės pensijos nepriemokos grąžinimo ir nukrypti nuo suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos,
klausimas dėl kreipimosi į teismą termino nepraleidimo spręstinas pagal analogiją taikant jau paminėtas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas, nustatančias
trejų metų terminą.
Pareiškėjas skunde prašė priteisti teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką, susidariusią per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 29 d. Į valstybinę pensiją mokančią instituciją pareiškėjas su prašymu kreipėsi 2012 m. vasario 17 d.
Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jog pareiškėjas į teismą kreipėsi
nepažeidęs pagal analogiją taikytino trejų metų termino, nustatyto tokiems reikalavimams pareikšti. Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas turi teisę teisme
reikalauti pašalinti jo teisių pažeidimą, susijusį su visa neišmokėtos valstybinės pensijos nepriemoka, ir termino kreiptis į teismą nepraleido.
Dėl teisės į pensiją pažeidimo ir susidariusios teisėjų valstybinės pensijų nepriemokos
dydžio
Byloje nekyla ginčo dėl to, jog ginčo laikotarpiu pareiškėjui buvo mokama sumažinta pensija inter alia dėl to, kad buvo taikomos antikonstitucinėmis pripažintos įstatymų
nuostatos, t. y. Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis (2009 m. gruodžio 8 d.
redakcija; Žin., 2009, Nr. 151-6778), Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio
3 dalis (2002 m. liepos 2 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088) ir Laikinojo įstatymo
5 straipsnio 2 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820;
2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671). Dėl antikonstitucinėmis pripažintų įstatymų nuostatų taikymo susidariusi teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka
pareiškėjui išmokėta nebuvo. Būtent šis turtinis praradimas pripažįstamas pareiškėjo
teisių pažeidimu ir teismas jį privalo pašalinti. Priešingu atveju teismas pažeistų Konstitucijos 52 straipsnio nuostatas ir iš Konstitucijos 23 straipsnio kylančius nuosavybės
teisės apsaugos imperatyvus, neužtikrintų veiksmingos teisminės gynybos, socialinio
teisingumo bei asmens pasitikėjimo teise.
Pažymėtina, jog tokia teismo pozicija atitinka ir savo pobūdžiu labai panašiose
bylose dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų nepriemokų priteisimo suformuotą
praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A552-519/2013). Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, remdamasis konstitucine jurisprudencija, šiose bylose yra pažymėjęs, jog teisė
į pensiją, kaip viena iš socialinių žmogaus teisių, konkrečiai – jos turtiniai aspektai,
privalo būti siejama su prigimtine nuosavybės teise. Tai yra, teisės į pensiją turtinių aspektų neliečiamumas kyla iš prigimtinės teisės į nuosavybę. Būtent ši aplinkybė ir nulemia, jog asmuo gali pagrįstai tikėtis, kad teisė į įstatymu nustatytą pensiją bus valstybės saugoma ir ginama.
Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad žemesnės galios teisės aktuose esančias teisės spragas (neišskiriant nė legislatyvinės omisijos) galima užpildyti ad hoc,
teismams pagal savo kompetenciją sprendžiant bylas dėl individualaus visuomeninio
santykio ir taikant (bei aiškinant) teisę. Teismai turi konstitucinę pareigą užtikrinti as218
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mens, kuris kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar laisvių pažeidimo, teises, laisves, kitas
konstitucines vertybes; taigi teismai neabejotinai turi ir iš Konstitucijos kylančius įgaliojimus taikyti inter alia bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės
aktus, pirmiausia Konstituciją – aukščiausiąją teisę. Nors galutinai pašalinti teisės spragas (taip pat ir legislatyvinę omisiją) galima tik teisę kuriančioms institucijoms išleidus
atitinkamus teisės aktus, tačiau visais atvejais yra nepaneigiama galimybė teismams žemesnės galios teisės akte esančią teisės spragą užpildyti ad hoc (Konstitucinio Teismo
2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, nuosekliai vystydamas savo praktiką, yra išaiškinęs, kad Konstitucijoje įtvirtintos bendros taisyklės, jog Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra
nukreipiama į ateitį, išimtis taikytina ne tik tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, jog
įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turi būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, ir teismas sustabdo šios bylos nagrinėjimą bei kreipiasi į Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Teismas pažeistų Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą,
jeigu minėta išimtis būtų rezervuota tik Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalyje ir ABTĮ
4 straipsnio 2 dalyje numatytiems atvejams ir nebūtų taikoma tuo atveju, kai asmuo kreipiasi į teismą dėl pažeistų teisių gynimo jau po to, kai yra priimtas tam tikras Konstitucinio Teismo nutarimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-519/2013).
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje tinkamą pareiškėjo pažeistų teisių atstatymą užtikrintų tik visos nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m.
gruodžio 31 d. jam susidariusios teisėjų valstybinės pensijos nepriemokos grąžinimas. Pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas prieštaraujančia Konstitucijai pripažino tiek perskaičiuojant pareiškėjo pensiją taikytą Valstybinių pensijų įstatymo
3 straipsnio 3 dalį (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 151-6778), numatančią 1,3 dydžio ribojimą, tiek ir Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio
3 dalį (2002 m. liepos 2 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088), numatančią 1,5 dydžio
ribojimą. Nors teisėjų valstybinių pensijų apskaičiavimo teisinis reguliavimas įstatymų
leidėjo iki šiol nėra pakeistas (nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo tik Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų 3 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 82-4275),
išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, apskaičiuojant pareiškėjui dėl antikonstitucinių
nuostatų taikymo ginčo laikotarpiu susidariusią nepriemoką, negali būti taikomas
nė vienas iš paminėtų ribojimų, t. y. pareiškėjo pensijos dydis neribotinas. Taip pat
atkreiptinas dėmesys į tai, kad po to, kai Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarimu pripažino prieštaraujančia Konstitucijai Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 2 dalį
(2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820; 2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671), 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5, 8 straipsnių ir 2 priedo
pripažinimo netekusiais galios įstatymas ir Laikinojo įstatymo 5 straipsnis buvo pašalintas iš Lietuvos teisinės sistemos. Nors ginčo laikotarpiu iki 2012 m. rugsėjo 1 d. šis
įstatymas dar nebuvo priimtas, dėl antikonstitucinės Laikinojo įstatymo 5 straipsnio
2 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820; 2010 m. spalio 26 d.
redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671) taikymo susidariusi pensijos nepriemoka negali būti
pateisinama ir turi būti grąžinta pareiškėjui. Kadangi, kaip jau nustatyta, pareiškėjas
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yra nepraleidęs termino kreiptis į teismą dėl ginčo laikotarpiu pažeistų teisių gynybos,
jam turi būti priteista visa nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. neteisėtai
dėl paminėtų antikonstitucinių nuostatų taikymo neišmokėta pensijos suma. Priešingu
atveju nebūtų veiksmingai užtikrintos Konstitucijoje skelbiamos žmogaus teisės, kurios
yra teisingumo ir teisės viešpatavimo pagrindas.
Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą,
kad pareiškėjui turi būti grąžinta pensijos nepriemoka, susidariusi nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. taikant Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio
3 dalyje (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 151-6778) nustatytą 1,3 dydžio pensijos ribojimą, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje
(2002 m. liepos 2 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088) nustatytą 1,5 dydžio ribojimą
bei Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 2 dalį (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009,
Nr. 152-6820; 2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pensijos mažinimas taikant Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009,
Nr. 152-6820) nuostatas, t. y. pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nustatytą formulę, buvo
teisėtas, ir šiuo pagrindu pareiškėjui pensijos dalis buvo neišmokėta pagrįstai. Visų
pirma, Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarime Konstitucinis Teismas
nepaneigė galimybės teisėjams, kaip ir kitiems asmenims, taikyti Laikinojo įstatymo
1 priede nustatytą formulę, kuri taikoma teisėjų valstybinėms pensijoms vadovaujantis
šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktu (numatančiu, jog Laikinojo įstatymo nuostatos taikytinos inter alia ir teisėjų valstybines pensijas gaunantiems asmenims). Be to,
2012 m. vasario 8 d. nutarimu Konstitucinis Teismas neprieštaraujančia Konstitucijai pripažino Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija;
Žin., 2009, Nr. 152-6820) tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas
(t. y. perskaičiavimas pagal Laikinojo įstatymo 1 priedą). Atkreiptinas dėmesys ir į tai,
jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje įprastai pripažįsta
Laikinojo įstatymo 1 priedo formulės taikymą apskaičiuojant valstybinių pensijų dydį
teisėtu ir pagrįstu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A602-100/2013, 2013 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-417/2013, 2013 m. balandžio 11 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A552-576/2013).
Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjui ginčo laikotarpiu turėjo būti mokama pensija, netaikant pensijos dydžio ribojimo (nei pagal Valstybinių pensijų įstatymą, nei pagal Teisėjų valstybinių pensijų
įstatymą) bei Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija;
Žin., 2009, Nr. 152-6820; 2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671) nuostatų, tačiau taikant Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820), tai yra, perskaičiuojant pensiją pagal Laikinojo įstatymo
1 priede nustatytą formulę. Iš Nacionalinės teismų administracijos pateiktų pažymų apie
pareiškėjo nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. gautą teisėjų valstybinę
pensiją, matyti, jog nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 15 d. pareiškėjui buvo
iš viso išmokėta 5 058,83 Lt teisėjų valstybinės pensijos, o nuo 2010 m. lapkričio 16 d.
iki 2012 m. gruodžio 31 d. išmokėta 13 636,12 Lt. Pagal Nacionalinės teismų administracijos pateiktus duomenis, pareiškėjui netaikant pensijos dydžio ribojimo bei Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies, tačiau taikant Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 da220
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lies nuostatas, nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 15 d. turėjo būti išmokėta
17 574, 48 Lt, o nuo 2010 m. lapkričio 16 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. – 42 720,32 Lt
teisėjų valstybinės pensijos. Taigi ginčo laikotarpiui pareiškėjui neteisėtai buvo neišmokėta 41 599,85 dydžio suma, kuri jam turi būti grąžinta.
Dėl tinkamo atsakovo ir pareiškėjo reikalavimų tenkinimo apimties
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjui visą neišmokėtos teisėjų valstybinės
pensijos nepriemoką priteisė iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės. Pažymėtina, jog tai yra naujas posūkis teismų praktikoje, kadangi iki šiol
analogiškose bylose kai kurios nepriemokos buvo priteisiamos iš Nacionalinės teismų
administracijos. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, siekiant suvienodinti administracinių teismų praktiką šiuo klausimu bei teisingai ir pagrįstai nustatyti subjektą, iš
kurio priteistinos teisėjams neišmokėtų pensijų dalys, būtina išanalizuoti priežastis ir
veiksnius, nulėmusius tokių nepriemokų atsiradimą, bei teisėjų valstybinių pensijų prigimtį, jų skyrimo bei mokėjimo paskirtį bei mechanizmą.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog antikonstitucinių nuostatų taikymas ir to nulemtas sumažintos pensijos pareiškėjui mokėjimas išskirtinas į kelis etapus. Visų pirma, 1,3 dydžio ribojimas, numatytas Valstybinių pensijų įstatyme, buvo
taikomas tiek iki Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo oficialaus paskelbimo – 2010 m. lapkričio 16 d., tiek ir po šios datos – iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.
Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje (2002 m. liepos 2 d. redakcija;
Žin., 2002, Nr. 73-3088) numatytas 1,5 dydžio ribojimas buvo taikytas tik po paminėtojo nutarimo oficialaus paskelbimo. Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies taikymas
nagrinėjamos bylos kontekste apima tik laikotarpį iki Konstitucinio Teismo 2012 m.
vasario 6 d. nutarimo oficialaus paskelbimo 2012 m. rugsėjo 21 d., kadangi įsigaliojus
Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5, 8 straipsnių ir 2
priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymui, nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pareiškėjo
pensijai nebebuvo taikomas mažinimas teisėjų valstybinių pensijų gavėjams, turintiems
draudžiamųjų pajamų.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pensijos nepriemoka, susidariusi tiek dėl
1,3 dydžio ribojimo taikymo iki 2010 m. lapkričio 16 d., tiek Laikinojo įstatymo 5
straipsnio 2 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820; 2010 m.
spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671) taikymo nebuvo nulemta Nacionalinės
teismų administracijos neteisėtų veiksmų, nes ši institucija taikė galiojusias įstatymų
normas, kurios vėliau įsigaliojusiu Konstitucinio Teismo nutarimu buvo pripažintos
prieštaraujančiomis Konstitucijai. Ši teisėjų valstybinės pensijos dalis buvo neišmokėta
pareiškėjui dėl to, kad Lietuvos valstybė, o konkrečiai Lietuvos Respublikos Seimas, netinkamai reglamentavo teisėjų valstybinės pensijos mokėjimo klausimus. Taigi pareiškėjo teisių pažeidimas kilo dėl to, jog būtent Lietuvos valstybė netinkamai reglamentavo valstybinės pensijos mokėjimo klausimus. Kitaip sakant, pareiškėjo turtinių interesų
pažeidimą sukėlė teisėtomis laikytos ir vėliau antikonstitucinėmis paskelbtos valstybinių pensijų mokėjimą reglamentavusių įstatymų nuostatos. Be to, išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, jog, kaip nustatyta Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnyje,
teisėjų valstybinė pensija yra mokama būtent iš valstybės biudžeto.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog ir po 2010 m. lapkričio 16 d., t. y.
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Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo oficialaus paskelbimo, pareiškėjui išmokama teisėjų valstybinė pensija buvo mažinama taikant anksčiau minėtus 1,3 (iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.) ir 1,5 dydžio (nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki
2012 m. gruodžio 31 d.) apribojimus. Šiame kontekste reikia priminti, kad pripažinus
prieštaraujančiomis Konstitucijai tam tikras valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą
reglamentuojančias nuostatas, Seimas dėl netinkamai sureglamentuotų teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo klausimų susidariusios teisės spragos neužpildė. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog siekiant išvengti teisinio vakuumo po Konstitucinio Teismo
nutarimo oficialaus paskelbimo atsiradimo, Konstitucinis Teismas nusprendė, jog
2010 m. birželio 29 d. nutarimas oficialiai skelbtinas 2010 m. lapkričio 16 d. Nepaisant pakankamai ilgo laikotarpio tarp Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo ir jo
oficialaus paskelbimo bei įsigaliojimo, iki 2010 m. lapkričio 16 d. jokie reikalingi teisinio reguliavimo pakeitimai atlikti nebuvo, t. y. valstybinių pensijų mokėjimo sritį
reglamentuojantys teisės aktai nebuvo suderinti su Konstitucijos imperatyvais. Nors
2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų 3 straipsnio
pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 82-4275), tačiau Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo nuostatos, pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, nėra pakeistos iki šiol.
Taigi pareiškėjui mokamos pensijos dydis nebuvo skaičiuojamas, atsižvelgiant į iš
Konstitucijos kylančius reikalavimus, būtent dėl to, jog valstybė nesukūrė tinkamo mechanizmo tokiems skaičiavimams atlikti. Nacionalinė teismų administracija, išplėstinės
teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju susidūrė su situacija, kai dėl įstatymo leidėjo
neveiklumo jai teko taikyti antikonstitucinį reguliavimą.
Tiek Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, tiek Nuostatų
25 punktas nustato, kad teisėjų valstybinė pensija, laiku negauta dėl Nacionalinės teismų administracijos kaltės, išmokama už visą praėjusį laiką Nuostatų nustatyta tvarka.
Taigi Nacionalinė teismų administracija valstybinės pensijos nepriemoką išmoka tik
tais atvejais, kai pensija yra neišmokama būtent dėl jos kaltės. Atsižvelgiant į anksčiau
išdėstytus argumentus, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, teisėjų valstybinės pensijos nepriemokos, kurią priteisti nagrinėjamoje byloje prašo pareiškėjas, atsiradimas
tiek iki minėtų bylai aktualių Konstitucinio Teismo nutarimų įsigaliojimo, tiek ir po jo,
yra objektyviai nulemtas ne Nacionalinės teismų administracijos veiksmų, bet valstybės, t. y. netinkamo teisinio reguliavimo nustatymo.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamo ginčo teisingam išsprendimui
itin svarbu yra atsižvelgti ir į teisėjų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo prigimtį
bei jų paskirtį. Konstitucijos 52 straipsnyje yra įtvirtinta, kad valstybė laiduoja piliečių
teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės,
maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. Pagal Konstituciją gali būti
nustatytos ir kitokios, ne tik Konstitucijos 52 straipsnyje nurodytos pensijos ar socialinė parama (Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 23 d., 2002 m. lapkričio 25 d.,
2003 m. liepos 4 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. ir kt. nutarimai). Formuluotė „valstybė laiduoja“, be kita ko, reiškia, jog pensijos ir įvairios socialinės paramos rūšys garantuojamos
tiems asmenims ir tokiais pagrindais bei dydžiais, kurie nustatyti įstatymuose, o asmenys, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi teisę reikalauti, kad valstybė jiems
skirtų šią pensiją ir ją mokėtų (Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutarimas). Konstitucijos 52 straipsnyje tiesiogiai neįvardytos pensijos šiuo metu inter alia
yra nustatytos Valstybinių pensijų įstatyme. Jos savo prigimtimi ir pobūdžiu skiriasi
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nuo valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos, taip pat ir nuo kitų valstybinio socialinio draudimo pensijų: jos yra mokamos iš valstybės biudžeto; jos skiriamos
asmenims už atliktą tarnybą ar nuopelnus Lietuvos valstybei, taip pat kaip kompensacija įstatyme nurodytiems nukentėjusiesiems asmenims (Konstitucinio Teismo
2003 m. gruodžio 3 d., 2003 m. liepos 4 d., 2007 m. spalio 22 d. ir kt. nutarimai).
Todėl teisėjų valstybinės pensijos, kaip vienos iš valstybinių pensijų, mokėjimas
yra neatsiejamas nuo teismų ir teisėjų statuso bendroje valstybės valdžių sistemoje.
Teisėjų valstybinės pensijos yra skiriamos ir mokamos būtent už teisėjo darbą tam tikrą laikotarpį, jų nustatymas iš esmės buvo nulemtas ypatingo teisėjų darbo pobūdžio
ir teisėjų statuso apibrėžtų teisėjo veiklos sąlygų. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone,
teisėjų valstybinių pensijų prigimtis ir jų paskirtis gali būti atskleista tik atsižvelgiant į
teisėjo bei teismų konstitucinį statusą ir padėtį.
Teismai – tai viena iš Konstitucijoje įtvirtintų valstybės valdžią vykdančių institucijų. Konstitucijos 5 straipsnyje yra įtvirtintas valdžių padalijimo principas: valstybės
valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Konstitucijoje, įstatymuose kiekvienai valdžiai yra nustatyta jos prigimtį, paskirtį atitinkanti
kompetencija. Taip yra įtvirtintas atskirų valdžių savarankiškumas, kiekvienos valdžios
vieta bendroje valdžių sistemoje, o kartu ir jų pusiausvyra. Kiekviena valdžia remiasi
Konstitucijoje nustatytais įgaliojimais (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d.
sprendimas).
Teisminė valdžia – vienintelė iš valstybės valdžių, kuriai patikėta vykdyti teisingumą. Šios funkcijos negali vykdyti jokia kita valstybės institucija ar pareigūnas. Tik
savarankiška ir visavertė teisminė valdžia gali sėkmingai įgyvendinti jai patikėtą funkciją. Teisminės valdžios savarankiškumas ir visavertiškumas neatskiriami nuo Konstitucijoje įtvirtinto teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo (Konstitucinio Teismo
2001 m. liepos 12 d. nutarimas). Teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija, būtina teisingo bylos
išnagrinėjimo, taigi ir pasitikėjimo teismu, sąlyga. Konstitucijoje įtvirtintas teisėjo ir
teismų nepriklausomumo principas, taip pat asmens konstitucinė teisė, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas, suponuoja valstybės
pareigą nustatyti teisėjo ir teismų nepriklausomumo garantijas (Konstitucinio Teismo
2001 m. vasario 12 d. nutarimas).
Pagal tai, kaip įstatymuose detalizuojamas Konstitucijos 109 straipsnio antrojoje dalyje įtvirtintas teisėjo ir teismo nepriklausomumas, teisėjų garantijas galima sąlyginai suskirstyti į tris grupes: a) teisėjų įgaliojimų trukmės neliečiamumo; b) teisėjo
asmens neliečiamumo; c) teisėjo socialinio (materialinio) pobūdžio garantijas. Būdamas teisinių ginčų arbitras, teisėjas privalo ne tik būti pasirengęs profesiniu atžvilgiu,
turėti didelį autoritetą, bet ir būti materialiai nepriklausomas (Konstitucinio Teismo
1995 m. gruodžio 6 d. nutarimas). Pažymėtina, kad valstybės pareigą nustatyti teisėjo
orumą bei profesinį statusą atitinkantį atlyginimą ir socialines garantijas suponuoja ir
teisėjų pareigų nesuderinamumas su kitomis pareigomis ar darbu (Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas).
Įstatymų leidėjas turi nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų teisėjo ir
teismų nepriklausomumą, inter alia teisėjo socialines (materialines) garantijas ne tik
teisėjui einant pareigas, bet ir nutrūkus jo įgaliojimams. Tai darydamas įstatymų leidėjas turi paisyti Konstitucijos normų ir principų. Teisėjo socialinės (materialinės) ga223
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rantijos nutrūkus teisėjo įgaliojimams gali būti įvairios, inter alia periodiškai mokamos
išmokos, taip pat vienkartinės išmokos ir t. t. Tokių garantijų nustatymo konstitucinis
pagrindas yra išskirtinis teisėjo konstitucinis statusas, kurį lemia teisingumo vykdymo funkcija, todėl jos gali priklausyti tik nuo su teisėjo konstituciniu statusu susijusių
aplinkybių, tačiau negali būti traktuojamos kaip pakeičiančios kitas socialines (materialines) garantijas, kurios buvusiam teisėjui turi būti užtikrinamos kitais pagrindais,
taip pat ir tais, kurie yra bendri visiems dirbantiems asmenims. Taip pat pabrėžtina,
kad teisėjo socialinės (materialinės) garantijos nutrūkus jo įgaliojimams turi būti realios, o ne vien nominalios (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarimas).
Taigi išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, jog Konstitucijoje teismai yra nurodyti
kaip viena iš valstybės valdžių, t. y. valstybės valdžios dalis. Teismams susidedant iš teisėjų, teisėjai taip pat yra valstybės valdžios dalis ir tai neišvengiamai suponuoja su teisėjų valstybinių pensijų santykiais susijusius ypatumus. Nagrinėjamos bylos kontekste
išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į minėtus ypatumus, teisėjų santykis su valstybe jų veiklos klausimais yra itin tamprus. Tai patvirtina ir teisėjų skaičiaus
nustatymo, jų paskyrimo ir atleidimo tvarka – šiuos klausimus sprendžia tik aukščiausios valstybės valdžios institucijos (Konstitucijos 112 str., Lietuvos Respublikos teismų
įstatymo 12 str.).
Kaip jau minėta, teisėjo tarnybos santykiai susiklosto tarp valstybės ir teisėjo,
kaip valstybės pareigūno. Teisėjui valstybinę pensiją teisės aktais nustato valstybė, o
Nacionalinė teismų administracija ją tik išmoka. Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo
2 straipsnyje, apibrėžiančiame teisėjų valstybinės pensijos mokėjimo šaltinį, nurodoma, kad teisėjų valstybinė pensija mokama iš valstybės biudžeto. Tai yra, būtent valstybės biudžetas yra teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo šaltinis. Nacionalinė teismų
administracija šiuo atveju dalyvauja teisėjų valstybinių pensijų skyrimo procese kaip
tam tikras pensijų administravimo subjektas, t. y. ji jas skiria ir moka (Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 7 str. 1 d.). Kaip numatyta Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo
7 straipsnio 2 dalyje, Nacionalinė teismų administracija, skirdama ir mokėdama teisėjų valstybines pensijas, vadovaujasi šiuo įstatymu, Valstybinių pensijų įstatymu bei
Vyriausybės patvirtintais Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais
(toliau – ir Nuostatai).
Nuostatų 2 punktas numato, kad asmenys, įgiję teisę į teisėjų valstybinę pensiją, dėl teisėjo valstybinės pensijos skyrimo kreipiasi į Nacionalinę teismų administraciją, o teisėjų valstybinę pensiją skiria Nacionalinė teismų administracija direktoriaus
įsakymu (Nuostatų 7 p.). Nuostatai numato tvarką, pagal kurią yra paskiriama ir
mokama teisėjų valstybinė pensija. Iš Nuostatuose įtvirtintų teisės normų akivaizdu,
kad Nacionalinė teismų administracija atlieka visas funkcijas, kurios yra būtinos teisėjų valstybinių pensijų skyrimui ir mokėjimui administruoti – į ją kreipiamasi dėl teisėjų valstybinės pensijos skyrimo, iš jos valstybės tarnautojų sudaroma dėl paminėtų
pensijų skyrimo išvadas teikianti Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo komisija, ji apskaičiuoja teisėjui mokėtiną valstybinę pensiją, yra atsakinga už pensijų išmokėjimą ir
pan. Tačiau vien tai, kad Nacionalinė teismų administracija veikia kaip teisėjų valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą administruojanti institucija, nereiškia, jog būtent iš
jos, kaip atsakovo, turėtų būti priteisiama dėl antikonstitucinio įstatymo taikymo susidariusi nepriemoka. Priešingai, tokia nepriemoka priteistina iš to biudžeto, iš kurio
įstatyme yra numatytas teisėjų valstybinių pensijų mokėjimas, t. y. valstybės biudžeto.
224

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

Būtent valstybė, kaip nurodyta Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo projekto aiškinamajame rašte, siekdama ilgiau išlaikyti patyrusius ir aukštos kvalifikacijos teisėjus bei
bent iš dalies prilyginti teisėjų pensinį aprūpinimą kitų teisėsaugos institucijų pareigūnų pensiniam aprūpinimui, įtvirtino teisėjų valstybinių pensijų institutą ir įsipareigojo
šias pensijas mokėti, Nacionalinei teismų administracijai pavedant tik šių valstybės įsipareigojimų administravimą, t. y. įvertinimą, kurie asmenys turi teisę šią pensiją gauti,
bei pensijų išmokėjimą jų gavėjams.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog išskirtinis teisėjo santykis su valstybe bei minėta valstybės pareiga užtikrinti tinkamas
teisėjų materialines garantijas, inter alia teisėjų valstybinių pensijų mokėjimą, taip
pat šioje konkrečioje situacijoje aptarti pensijos nepriemoką nulėmę įstatymų leidėjo
veiksmai, suponuoja ir tai, kad būtent valstybė laikytina atsakinga ir už tokių garantijų realų įvykdymą. Esant tokioms aplinkybėms, išplėstinė teisėjų kolegija vertina, kad
pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė dėl aptartų priežasčių susidariusią teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką iš Lietuvos valstybės, o ne iš Nacionalinės teismų
administracijos.
Tačiau pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas dėl netikslaus pareiškėjo skunde nurodytos susidariusios pensijos nepriemokos apskaičiavimo, priteisė ne
41 599,85 Lt, o 59 400,46 Lt dydžio pensijos nepriemoką. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus motyvus dėl pareiškėjui priteistinos sumos dydžio, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, iš šio atsakovo pareiškėjui priteisiant 41 599,85 Lt dydžio sumą.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog šia nutartimi yra siekiama
suvienodinti ligšiolinę administracinių teismų praktiką tiek dėl teisėjų valstybinių pensijų nepriemokų, susidariusių dėl antikonstitucinėmis pripažintų teisės normų taikymo, priteisimo, tiek dėl tinkamo atsakovo, iš kurio šios sumos priteistinos, nustatymo.
Atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytus motyvus, tokia teismų praktikos raida, kokia
yra suformuojama šia nutartimi, yra konstituciškai pateisinama ir objektyviai būtina,
siekiant tinkamai užtikrinti teisėjų materialines garantijas bei apginti teisėjų, kuriems
buvo neišmokėta jiems priklausančių teisėjų valstybinių pensijų dalis, teises.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas skunde prašė jam priteisti ir 5 proc. dydžio delspinigius nuo priteistos sumos nuo teismo sprendimo priėmimo iki visiško jo įvykdymo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2012 m. liepos 23 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. A552-2747/2012, be kita ko, išaiškino, kad viešosios teisės normos, reglamentuojančios teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo santykius, dėl pensijų neišmokėjimo nenumato kitokių teisinių pasekmių – procesinių palūkanų, delspinigių, netesybų ar pan.,
todėl jos negali būti priteisiamos. Be to, pažeistos pareiškėjo teisės iš esmės yra apginamos priteisiant jam teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką, o ne per žalos atlyginimo institutą. Todėl visiškai pritartina pirmosios instancijos teismo argumentams, kad
egzistuojant įstatymo garantuotam teisiniam mechanizmui pareiškėjo teisėms į pensiją ginti ir pareiškėjui šiuo mechanizmu naudojantis, pareiškėjo teisės į pensiją bus
apgintos išmokėjus jam visą priklausančią teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką už
praeitą laikotarpį.
Pažymėtina, jog atsakovai apeliaciniame skunde prašo atidėti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimo vykdymą vieneriems metams
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nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. Tokio prašymo pagrindu nurodoma esama
valstybinės ekonominė ir finansinė situacija, dėl kurios gali kilti sunkumų vykdant teismo sprendimus šioje ir analogiškose bylose.
Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
284 straipsnis, kuris pagal analogiją yra taikomas ir administracinių bylų teisenoje
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2010), numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį
ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą galima, kai yra
sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Teismas, priimdamas nutartį atidėti ar išdėstyti teismo
sprendimo įvykdymą, taip pat turi nustatyti, ar atidėjus ar išdėsčius teismo sprendimo
įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas
pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Tad teismo sprendimo
įvykdymo išdėstymo klausimą teismas turi išspręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais. Spendžiant, ar atidėti (išdėstyti) teismo sprendimo vykdymą, reikia remtis teisinio apibrėžtumo ir tesėtų lūkesčių principu, pagal
kurį privalu pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas teises. Teismo sprendimu nustatyta, kad skolininkas ir taip yra pažeidęs prievolę, taigi – ir išieškotojo teises, todėl vien
blogos atsakovo materialinės padėties aptariamam procesiniam institutui taikyti nepakanka. Be to, sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo,
svarbus šalių lygiateisiškumo principas – būtina nustatyti, ar atidėjus (išdėsčius) sprendimo vykdymą nebus neproporcingai pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A602-100/2013).
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovai tinkamai nepagrindė prašymo taikyti teismo sprendimo vykdymo atidėjimą būtinumo. Apeliacinės
instancijos teismui nebuvo pateikta argumentų, kad teismo sprendimo vykdymas sukels ypatingai neigiamas pasekmes atsakovams, taip pat kad neatidėjus teismo sprendimo vykdymo bus pažeisti teisingumo ir protingumo principai bei iš esmės paneigta
teismo sprendimo efektyvaus vykdymo galimybė. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija
konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju taikyti sprendimo vykdymo atidėjimą nėra tikslinga, nes toks atidėjimas pernelyg suvaržytų pareiškėjo teisę gauti teisėjo valstybinę
pensiją, kuri dėl taikomų apribojimų, pripažintų antikonstituciniais, pareiškėjui buvo
mokama žymiai mažesnė negu priklausytų mokėti be antikonstituciniais pripažintų
apribojimų.
Atsižvelgdama į visa tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
jog atsakovų apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo
sprendimas keistinas, iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, priteisiant pareiškėjui 41 599,85 dydžio teisėjų valstybinės pensijos
nepriemoką. Likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį išplėstinė teisėjų kolegija nusprendžia palikti nepakeistą.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovų Nacionalinės teismų administracijos ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Nacionalinė teismų administracija,
apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimą
pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
„Pareiškėjo Z. K. skundą patenkinti iš dalies.
Pareiškėjui Z. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, priteisti 41 599,85 Lt (keturiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų
devyniasdešimt devynių litų ir aštuoniasdešimt penkių centų) teisėjo valstybinės
pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.
Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą“.
Nutartis neskundžiama.

2.3.3. Dėl teisės kreiptis į teismą dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos
nepriemokos realizavimo termino ir tvarkos
Proceso administraciniame teisme pradžios sąlygos, inter alia procesiniai terminai, turi
būti aiškinamos atsižvelgiant į pamatinę asmens teisę kreiptis į teismą. Teisė naudotis
teisminiais gynybos būdais administraciniame teisme visų pirma grindžiama konstituciniu teisminės gynybos principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio
1 dalyje. 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. Vienas
iš jų – procesinių terminų laikymasis. Procesiniai terminai žymi ribą tiek individams, tiek
valstybės institucijoms, nuo kada teisminė kontrolė tampa nebegalima. Reikia pažymėti, kad teisės nuostatų, reguliuojančių procesinius terminus, taikymas teisės į veiksmingą
teisminę apsaugą nepažeidžia. Priešingai, procesinių terminų laikymasis užtikrina lygiateisiškumo bei teisinio saugumo reikalavimus, vykdant teisingumą.
Suinteresuoti asmenys dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemokos į teismą privalo kreiptis per 3 metų procesinį terminą. Toks aiškinimas nėra paneigiamas tuo,
kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisinio reguliavimo pakeitimai valstybinių socialinio draudimo pensijų srityje. Nors Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio
2 dalyje (2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-88 redakcija) iš tiesų numatyta, jog valstybinių socialinio draudimo pensijų gavėjai kompetentingų institucijų sprendimus privalo
apskųsti per 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo
sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą, tai savaime nereiškia, kad minėta nuostata reguliuoja pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų padėtį.
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Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemokos priteisimo bylose taikoma pretenzijos
pareiškimo valstybinę pensiją mokančiai institucijai procedūra, kuri negali būti sulyginama su numatytąja valstybinio socialinio draudimo teisinius santykius reglamentuojančiose teisės normose (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 1 d.). Įstatymų leidėjas nėra įtvirtinęs privalomos ikiteisminės sprendimų ir veiksmų dėl valstybinių pensijų
mokėjimo, inter alia pensijos nepriemokos, nagrinėjimo tvarkos. Administracinių teismų
praktikoje šio pobūdžio ginčams bendrąja tvarka taikoma Administracinių bylų teisenos
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią suinteresuotų asmenų kreipimaisi
administraciniuose teismuose nagrinėjami tik tada, kai tarp šalių yra kilęs ginčas. Kitaip
tariant, nesant atsakovo atsisakymo atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus, nėra galimas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas teisme, nes iš esmės nėra ginčo. Taigi kreipdamasis
į teismą dėl valstybinės pensijos nepriemokos, pareiškėjas privalo pagrįsti, kad tarp šalių
yra kilęs ginčas – t. y. į teismą kreiptis tik po kreipimosi į kompetentingą subjektą, kuriam
pavesta išmokėti valstybinę pensiją, ir šiam subjektui nepatenkinus reikalavimo, tačiau tai
nereiškia, jog reikalavimams dėl valstybinės pensijos nepriemokos yra taikoma privaloma
ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka.
Tais atvejais, kai asmuo skundžia ne konkretų administracinį sprendimą, kuris turi būti
jam įteiktas, o kompetentingos valstybės institucijos veiksmus, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo šio asmens sužinojimo (turėjimo sužinoti) apie skundžiamą veiksmą dienos. Pirmosios sumažintos valstybinės pensijos išmokėjimo diena yra ta objektyvi aplinkybė, su kuria gali būti siejama
skundo padavimo teismui termino pradžia.
Administracinė byla Nr. A444-2232/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00903-2013-1
Procesinio sprendimo kategorija 6.6.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. lapkričio 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko, Dainiaus
Raižio, Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,
rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo B. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2013 m. gegužės 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo B. D. skundą
atsakovams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos valstybei,
atstovaujamai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl neišmokėtos
valstybinės pensijos dalies priteisimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
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nustatė:

I.

B. D. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–4), prašydamas
įpareigoti Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir VRM), išmokėti jam neišmokėtą pareigūnų ir karių valstybinės
pensijos dalį, susidariusią pritaikius Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) 5 straipsnio
1 dalį ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 straipsnio
3 dalį, už 2010 m. sausio mėn.–2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpį, viso – 31 947,08 Lt bei
panaikinti Vidaus reikalų ministerijos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 1D-3013-(11)
dalį, kuria atsisakyta tenkinti jo reikalavimą išmokėti valstybinės pensijos nepriemoką,
susidariusią dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir VPĮ 3 straipsnio 3 dalies
taikymo.
Nurodė, kad Vidaus reikalų ministerija 1999 m. sausio 14 d. jam paskyrė pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą. Nuo 2010 m. sausio mėnesio kiekvieną
mėnesį jam buvo mokama sumažinta pareigūnų ir karių valstybinė pensija, kuri buvo
perskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija) prieštaraujančiomis nuostatomis.
Vidaus reikalų ministerija atsiliepime į skundą (b. l. 9–10) nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2012 m. vasario 6 d.
nutarimas galioja tik į ateitį ir negali būti taikomas ginčijamam sprendimui, nes santykių iki nutarimo įsigaliojimo nutarimas teisiškai neveikia. Prašė atidėti pareigūnų ir
karių valstybinių pensijų perskaičiavimo kompensavimą iki 2014 m. vasario 1 d.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 23 d. sprendimu pareiškėjo B. D. skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nurodė, kad ginčas kilo dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies.
Nustatė, kad Vidaus reikalų ministerija 1999 m. sausio 14 d. sprendimu pareiškėjui nuo 1998 m. gruodžio 24 d. paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą (b. l. 13), dėl kurios sumažinimo pareiškėjas 2013 m. kovo 14 d. prašymu kreipėsi į
Vidaus reikalų ministeriją (b. l. 18). Vidaus reikalų ministerija 2013 m. kovo 21 d. raštu
Nr. 1D-3013(11) atsakė į pareiškėjo prašymą (b. l. 14–15).
VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punkte nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam
pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių
socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito
ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio
darbo užmokesčio 1,3 dydžio. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo šio straipsnio dalies
pakeitimas, numatantis, kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio
draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio
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prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Lietuvos statistikos departamento
paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio.
Laikinasis įstatymas, išskyrus jo 16 straipsnį, įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d. Pagal minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą, šis įstatymas taikomas ir asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal <...> Lietuvos
Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, <...>. Pagal įstatymo
nuostatas pareigūnų valstybinės pensijos buvo sumažintos, nenumatant kompensavimo mechanizmo.
Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad paskirtos ir VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu
su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos,
nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Jeigu tas pats asmuo gauna dvi
arba daugiau šioje dalyje nurodytų išmokų, apskaičiuojant naują mokėtiną kiekvienos
išmokos dydį, visos gaunamos išmokos sumuojamos ir perskaičiuojamos, išmokų sumai taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą
formulę.
Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad tam tikrą darbą dirbantiems asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų ir po pensijos paskyrimo privalomai draudžiamiems valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, valstybinės pensijos sumažintos daugiau nei valstybinių pensijų gavėjams, nedirbantiems jokio darbo,
vien dėl to, kad šie asmenys dirbo tam tikrą darbą. Laikinojo įstatymo 5 straipsnis
2012 m. rugsėjo 1 d. neteko galios.
Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime, kuris „Valstybės žiniose“
buvo paskelbtas 2012 m. rugsėjo 21 d., pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja
Konstitucijai; Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų
draudimo įmokos, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“; VPĮ 3 straipsnio 3 dalis tiek, kiek
ji apima šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytas valstybines pensijas, prieštaravo Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės
principui.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
2013 m. kovo 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A552-519/2013, konstatavo, kad
pagal ginčo metu galiojusį teisinį reguliavimą savo pažeistas teises dėl valstybinės pensijos mokėjimo suinteresuoti asmenys galėjo apginti per trejų metų terminą. Teismas
pažymėjo, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. minėtas 3 metų terminas yra sutrumpintas iki
6 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi.
Pirma sumažinta valstybinė pensija pareiškėjui išmokėta 2010 m. sausio mėn.
(b. l. 16–17). Į Vidaus reikalų ministeriją dėl valstybinės pensijos nepriemokos išmokėjimo pareiškėjas kreipėsi tik 2013 m. kovo 14 d. (b. l. 18), tai yra pasibaigus įstatymo
nustatytam terminui ginti savo teises, todėl pareiškėjas neturėjo teisės teisme reikalauti
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pašalinti jo teisių pažeidimą, susijusį su neišmokėtos valstybinės pensijos nepriemoka,
nes praleido terminą kreiptis į teismą. Teismas rėmėsi tuo, kas išdėstyta, ir atsižvelgęs
į tai, kad antrasis skundo reikalavimas išvestinis iš pirmojo, pareiškėjo skundą atmetė
kaip nepagrįstą.
III.
Pareiškėjas B. D. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 36–37), kuriuo prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 23 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą.
Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas pripažino,
kad atsakovas Lietuvos valstybė pažeidė jo teisę į valstybinę pareigūno pensiją, tačiau
nepagrįstai atmetė skundą nustatęs, jog praleistas Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytas terminas. Teigia, jog terminai nėra sureguliuoti, todėl pagal analogiją
turi būti taikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo
ir įgyvendinimo įstatymo 10 straipsnis. Tokiu būdu 6 mėnesių terminas pradedamas
skaičiuoti nuo pakeitimo įsigaliojimo dienos, t. y. termino pabaiga 2013 m. liepos 1 d.
Pareiškėjas papildomai pateikė prašymą (b. l. 45–48), kuriame nurodo argumentus, kodėl termino kreiptis dėl valstybinės pensijos nepriemokos nepraleido. Remdamasis, be
kita ko, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 straipsniu, prašyme teigia,
kad teisės aktai nenumato termino negrąžintai pensijos daliai išmokėti, jei ji neišmokėta ne dėl pareiškėjo kaltės.
Vidaus reikalų ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 41) nurodo, kad nesutinka su pareiškėjo apeliaciniu skundu, pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams bei nepagrįstu laiko pareiškėjo teiginį, kad terminas ikiteisminiam apskundimui
prasitęsė iki 2013 m. liepos 1 d.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas šioje byloje grindžiamas nesutikimu su pirmosios instancijos
teismo pateiktu terminų reikalavimams dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemokos skaičiavimu. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 23 d.
sprendimu konstatavo, kad pareiškėjas neturi teisės teisme reikalauti pašalinti jo teisių pažeidimą, susijusį su neišmokėtos valstybinės pensijos nepriemoka, nes praleido terminą kreiptis į teismą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pirmoji sumažinta valstybinė pensija pareiškėjui išmokėta 2010 m. sausio mėnesį, o į Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministeriją pareiškėjas kreipėsi tik 2013 m. kovo 14 d., t. y.
pasibaigus įstatymo nustatytam terminui ginti savo teises. Atsižvelgęs į tai, pirmosios
instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė.
Nagrinėjamu atveju svarbios šios bylos faktinės aplinkybės. Pareiškėjui pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemoka susidarė 2010 m. sausio 1 d. –
2012 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu (b. l. 16–17). Pareiškėjui pirmoji sumažinta pensija
už 2010 m. sausio mėnesį išmokėta 2010 m. vasario 26 d. (b. l. 41). Į Lietuvos Respubli231
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kos vidaus reikalų ministeriją dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies pareiškėjas
kreipėsi 2013 m. kovo 14 d. (b. l. 18). Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2013 m. kovo 21 d. raštu Nr. 1D-3013(11) atsisakė išmokėti pareiškėjo nurodytą valstybinės pensijos nepriemoką (b. l. 14). 2013 m. kovo 22 d. pareiškėjas kreipėsi į teismą,
prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2013 m. kovo
21 d. raštą ir priteisti neišmokėtą valstybinės pensijos dalį (b. l. 1–4).
Tokiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija turi nuspręsti, ar pareiškėjas,
siekdamas savo galbūt pažeistas teises ir interesus ginti teismine tvarka administraciniuose teismuose, tinkamai realizavo teisę kreiptis į teismą.
V.
Kreipimosi į teismą dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemokos trukmė
Nagrinėjamu atveju išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį, kad
proceso administraciniame teisme pradžios sąlygos, inter alia procesiniai terminai,
turi būti aiškinamos atsižvelgiant į pamatinę asmens teisę kreiptis į teismą. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog teisė
kreiptis į administracinius teismus yra suprantama plačiai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS261-611/2008). Šiuo aspektu reikia priminti, kad teisė naudotis teisminiais gynybos būdais administraciniame teisme visų pirma grindžiama konstituciniu teisminės
gynybos principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje.
Oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje 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). Teisminės gynybos principo
svarba akcentuojama ir tarptautiniuose teisės aktuose, kurie atspindi bendras valstybėms narėms konstitucines tradicijas. Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą įtvirtinta
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose bei 2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL C 364, 2000, p. 1) 47 straipsnyje.
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. Vienas iš jų – procesinių terminų laikymasis. Procesiniai terminai žymi ribą
tiek individams, tiek valstybės institucijoms, nuo kada teisminė kontrolė tampa nebegalima. Reikia pažymėti, kad teisės nuostatų, reguliuojančių procesinius terminus,
taikymas teisės į veiksmingą teisminę apsaugą nepažeidžia. Priešingai, procesinių
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terminų laikymasis užtikrina lygiateisiškumo bei teisinio saugumo reikalavimus, vykdant teisingumą.
Šiame kontekste reikia priminti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m. kovo 12 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A552-519/2013 nusprendė reikalavimams dėl neišmokėtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos pagal analogiją taikyti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnyje (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209
redakcija) įtvirtintą 3 metų terminą. Šis terminas pagal analogiją pritaikytas išvadai dėl
kreipimosi į teismą priimtinumo pagrįsti. Šiuo aspektu taip pat reikia priminti, kad tokia išvada buvo padaryta, atsižvelgus į tai, kad, pirma, valstybines pensijas reguliuojantys teisės aktai terminų reikalavimams dėl valstybinių pensijų nepriemokos apskritai nenumatė ir, antra, ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas 1 mėnesio terminas
buvo akivaizdžiai per trumpas, lyginant jį su valstybinių socialinio draudimo pensijų
gavėjams taikomais sprendimų apskundimo terminais. Taigi, išplėstinės teisėjų kolegijos nutartimi administracinėje byloje Nr. A552-519/2013 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme įtvirtintas 3 metų terminas buvo pripažintas specialiuoju terminu kreiptis į teismą dėl valstybinės pensijos nepriemokos ABTĮ
33 straipsnio 1 dalies prasme.
Nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste reikia pažymėti ir tai, kad
nuo 2013 m. sausio 1 d. kito teisinis reguliavimas, reglamentuojantis sprendimų dėl
valstybinių socialinio draudimo pensijų apskundimo tvarką. 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45
straipsnio pakeitimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 12 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas. Padarytais pakeitimais įstatymų
ledėjas nuo 3 metų iki 6 mėnesių sutrumpino skundų valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais pateikimo terminus. Šiuo metu Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo 37 straipsnio 2 dalyje (2012 m. gruodžio
20 d. įstatymo Nr. XII-88 redakcija) įtvirtinta, jog skundai dėl sprendimų pensijų skyrimo ir (ar) mokėjimo klausimais nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 6 mėnesius nuo
tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo
sprendimo priėmimą.
Įvertinusi paminėtas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra objektyvių priežasčių nukrypti nuo administracinėje byloje
Nr. A552-519/2013 suformuotos išvados, jog suinteresuoti asmenys dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemokos į teismą privalo kreiptis per 3 metų procesinį terminą. Toks aiškinimas nepaneigiamas tuo, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisinio
reguliavimo pakeitimai valstybinių socialinio draudimo pensijų srityje. Nors Valstybinio
socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje (2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo
Nr. XII-88 redakcija) iš tiesų numatyta, jog valstybinių socialinio draudimo pensijų gavėjai kompetentingų institucijų sprendimus privalo apskųsti per 6 mėnesius nuo
tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo
sprendimo priėmimą, tai savaime nereiškia, kad minėta nuostata reguliuoja pareigūnų
ir karių valstybinių pensijų gavėjų padėtį. Ši teismo pozicija grindžiama toliau išdėstytais argumentais.
Visų pirma reikia pažymėti, kad nagrinėjamu atveju būtina užtikrinti administracinių teismų formuojamos praktikos nuoseklumą ir tęstinumą. Šiuo klausimu
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reikia priminti, kad pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį
(2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1685 redakcija), teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių,
suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Kaip yra pažymėjęs Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime, rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga. Administracinėje byloje
Nr. A552-519/2013 išplėstinė teisėjų kolegija, nesant atitinkamų nuostatų valstybines
pensijas reguliuojančiuose teisės aktuose, nusprendė, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnyje (2005 m. gegužės 19 d. redakcija) įtvirtintas
3 metų terminas yra reikšmingas lyginamasis kriterijus ir todėl iš esmės turi būti taikomas skundų su reikalavimais dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo
priimtinumui. Toje byloje teismas atmetė neterminuotos teisės pareikšti skundą galimybę ir ginčo reikalavimams nustatė 3 metų procesinį kreipimosi į teismą terminą.
3 metų terminas nustatytas, atsižvelgus į bylos aplinkybes, ypač pažeistos teisinės vertybės svarbą pareiškėjui, konstitucinį reikalavimą pažeistas asmens teises ginti realiai
bei specialiojo teisinio reguliavimo ypatumus. Šiuo aspektu taip pat reikia atkreipti
dėmesį į tai, kad bylą nagrinėjusi išplėstinė teisėjų kolegija iš esmės priėmė sprendimą dėl konkretaus – 3 metų – procesinio termino tinkamumo ginčo aplinkybėmis ir
nenagrinėjo klausimo, ar reikalavimams dėl valstybinių pensijų visais atvejais taikomi
tokie patys terminai, kaip ir reikalavimams dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų. Nesant atitinkamų nuostatų valstybines pensijas reguliuojančiuose teisės aktuose,
3 metų procesinis terminas kreiptis į teismą pripažintas tinkamu ir iš esmės pakankamu, kad pareiškėjas galėtų pareikšti reikalavimą dėl valstybinės pensijos nepriemokos.
Remdamasi šiais motyvais, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo precedentas, sukurtas administracinėje byloje Nr. A552-519/2013 bei patvirtintas nuoseklios vėlesnės teismo praktikos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m.
birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1464/2013; 2013 m. birželio 12 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1109/2013; 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-627/2013 ir kt.) nagrinėjamu atveju yra reikšmingas teisės
šaltinis ir juo būtina vadovautis priimant sprendimą šioje byloje.
Antra, išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į procesinės analogijos ribas,
turinčias egzistuoti tarp valstybinių pensijų gavėjams ir valstybinių socialinio draudimo pensijų gavėjams taikytino teisinio režimo. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad šio pobūdžio bylose pagal analogiją taikomas tik valstybinio socialinio draudimo teisės aktuose nustatytas 3 metų
terminas (galiojęs iki 2013 m. sausio 1 d.), kuris valstybinių pensijų bylose tapo svarbiu referenciniu kriterijumi išvadai dėl kreipimosi į teismą priimtinumui pagrįsti. Tačiau procesinė analogija nėra taikoma, sprendžiant ikiteisminės ginčo dėl valstybinės
pensijos nepriemokos nagrinėjimo tvarkos klausimus. Pareigūnų ir karių valstybinės
pensijos nepriemokos priteisimo bylose taikoma pretenzijos pareiškimo valstybinę
pensiją mokančiai institucijai procedūra, kuri negali būti sulyginama su numatytąja
valstybinio socialinio draudimo teisinius santykius reglamentuojančiose teisės
normose (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 1 d.). Šiuo aspektu svarbu
pabrėžti, kad įstatymų leidėjas nėra įtvirtinęs privalomos ikiteisminės sprendimų
ir veiksmų dėl valstybinių pensijų mokėjimo, inter alia pensijos nepriemokos,
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nagrinėjimo tvarkos. Administracinių teismų praktikoje šio pobūdžio ginčams bendrąja tvarka taikoma ABTĮ 3 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią suinteresuotų
asmenų kreipimaisi administraciniuose teismuose nagrinėjami tik tada, kai tarp šalių
yra kilęs ginčas. Kitaip tariant, nesant atsakovo atsisakymo atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus, nėra galimas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas teisme, nes iš esmės nėra ginčo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio
9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-868/2011). Remdamasis šiomis nuostatomis, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad kreipdamasis į teismą dėl valstybinės pensijos nepriemokos, pareiškėjas privalo pagrįsti, kad
tarp šalių yra kilęs ginčas – t. y. į teismą kreiptis tik po kreipimosi į kompetentingą
subjektą, kuriam pavesta išmokėti valstybinę pensiją, ir šiam subjektui nepatenkinus
reikalavimo, tačiau tai nereiškia, jog reikalavimams dėl valstybinės pensijos nepriemokos yra taikoma privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka (šiuo klausimu
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-124/2013; 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-562/2013; 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS502-757/2013; 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS502-787/2013). Ši aplinkybė yra papildomas pagrindas teigti, kad procedūrinės
taisyklės, įtvirtintos valstybinių socialinio draudimo pensijų klausimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, a priori (savaime) pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų teisinės padėties nereguliuoja – valstybinio socialinio draudimo teisės aktų analogija
šiai asmenų grupei yra taikoma tik įvertinus konkrečias kilusio ginčo aplinkybes.
Trečia, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes, yra aišku, kad griežtai ir
bendrai taikant 6 mėnesių terminą, kuris nenustatytas specialiajame teisiniame reguliavime, skirtame valstybinių pensijų klausimams reglamentuoti, ir juo labiau neišplaukia iš aiškios ir nusistovėjusios teismų praktikos, pernelyg suvaržoma asmens
teisė kreiptis į teismą. Minėta, kad procesiniai reikalavimai dėl kreipimosi į teismą
turi būti aiškinami kiek įmanoma taip, kad nebūtų paneigta teisė į veiksmingą teisminę gynybą. Todėl esant keliems galimiems procesinių teisės nuostatų dėl kreipimosi į teismą aiškinimo variantams, pirmenybė turi būti teikiama tam, kuris užtikrintų
jos praktinį veiksmingumą. Nagrinėjamos bylos kontekste negalima neatsižvelgti
į tai, kad procesinis terminas kreiptis į teismą dėl valstybinės pensijos nepriemokos
taikomas pagal analogiją įvertinus sprendimų ir veiksmų valstybinio socialinio draudimo srityje apskundimo terminus. Šiomis aplinkybėmis reikia pripažinti, kad nuo
2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 6 mėnesių termino taikymas pagal analogiją reikštų
neproporcingą pareiškėjo teisės į teisminę gynybą ribojimą įstatymų leidėjo iš anksto
tiesiogiai valstybinių pensijų teisiniams santykiams nenumatytomis sąlygomis ir galėtų
reikšmingai apsunkinti pareiškėjo teisę pasinaudoti veiksminga teismine gynyba.
Šiuo aspektu taip pat reikia pažymėti, kad pastarasis teismo argumentas neturi
poveikio administracinėje byloje Nr. A552-519/2013 suformuotos išvados dėl 3 metų
termino kreiptis į teismą aiškinimui. Išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad
administracinėje byloje Nr. A552-519/2013 nustatytu 3 metų teisės kreiptis į teismą
terminu nėra pažeista pati šios teisės esmė. Priešingai, teismo suformuota kreipimosi į teismą nuostata užtikrinamas teisinio saugumo principas. Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad teisminė gynyba negali būti neribota laiko požiūriu. Viena vertus,
teisės kreiptis į teismą, kuri yra konstitucinis teisminės gynybos principas ir kuria
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reikalaujama, kad asmuo operatyviai reaguotų į savo teisių pažeidimą, ir, kita vertus,
teisinio saugumo reikalavimo, pagal kurį praėjus tam tikram laikui valstybės instancijų
priimti aktai turėtų tapti galutiniai, derinimas reikalauja, kad šie ginčai teismui būtų
pateikti per konkretų terminą. Šioje nutartyje jau konstatuota, jog 3 metų procesinis
terminas kreiptis į teismą pripažintas tinkamu ir iš esmės pakankamu tam, kad
pareiškėjas galėtų pareikšti reikalavimą dėl valstybinės pensijos nepriemokos.
Atsižvelgus į visus paminėtus argumentus, nagrinėjamu atveju kreipimuisi
į administracinį teismą su skundu dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos
nepriemokos taikytinas 3 metų procesinis terminas.
VI.
Termino kreiptis į teismą eigos pradžia
Kalbant apie procesinių terminų skaičiavimo pradžią, pirmiausia reikia pažymėti,
kad pareiškėjai negali laukti neribotą laiką iki kreipimosi į teismą. Jie privalo įrodyti
tam tikrą apdairumą ir nedelsdami pateikti skundą. Iš tiesų viena veiksmingiausių
asmens, kuris mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos, teisinės gynybos priemonių yra
operatyvus teisminio proceso dėl pažeistų teisių atkūrimo inicijavimas. Pažymėtina
ir tai, jog griežtu procesinių terminų skaičiavimu yra siekiama skatinti asmenis
operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir įstatymu nustatyta tvarka užtikrinti
kaip galima greitesnę jo galbūt pažeistų teisių gynybą. 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 (šiuo
klausimu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 6 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012; 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. TA858-62/2011).
Sprendžiant dėl termino kreiptis į teismą eigos pradžios nagrinėjamu atveju,
būtina įvertinti pažeidimo, su kuriuo pareiškėjas sieja savo reikalavimą, pobūdį ir bylos
individualias faktines aplinkybes.
Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad dėl pareiškėjo sumažintos valstybinės
pensijos mokėjimo atskiras administracinis sprendimas priimtas nebuvo. Pareiškėjui
neįteikta jokių pranešimų apie ginčijamus veiksmus. Sumažinta valstybinė pensija buvo
mokama faktiškai kiekvieną mėnesį, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas.
Išplėstinė teisėjų kolegija laikosi nuomonės, kad tais atvejais, kai asmuo skundžia ne
konkretų administracinį sprendimą, kuris turi būti jam įteiktas, o kompetentingos
valstybės institucijos veiksmus, tokio asmens skundo padavimo administraciniam
teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo šio asmens sužinojimo (turėjimo sužinoti)
apie skundžiamą veiksmą dienos. Atsižvelgus į šias nuostatas, reikia konstatuoti, kad
pareiškėjui apie jo teises pažeidžiančius veiksmus tapo žinoma (arba turėjo tapti
žinoma) 2010 m. vasario mėnesį, kai nebuvo išmokėta tam tikra valstybinės pensijos
dalis. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios sumažintos valstybinės pensijos
išmokėjimo diena yra ta objektyvi aplinkybė, su kuria nagrinėjamu atveju gali būti
siejama skundo padavimo teismui termino pradžia.
Šiame kontekste pastebėtina, kad panašios pozicijos Lietuvos vyriausiasis
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administracinis teismas laikėsi ir ankstesnėje praktikoje. Pirmosios sumažintos
pensijos išmokėjimo momentas pripažįstamas svarbia aplinkybe, sprendžiant termino
eigos pradžios klausimus. Administracinėje byloje Nr. A552-519/2013 išplėstinė teisėjų
kolegija, spręsdama, ar pareiškėjas nepraleido termino kreiptis į teismą, įvertino
pirmosios sumažintos valstybinės pensijos išmokėjimo momentą. Administracinėje
byloje Nr. A12-219/2004 išplėstinė teisėjų kolegija, spręsdama dėl pareiškėjos teisių,
susijusių su sumažintos pensijos mokėjimu, pažeidimo, akcentavo, kad pareiškėja
į teismą kreipėsi iškart po to, kai jai tapo žinomi priimti sprendimai dėl sumažintos
pensijos mokėjimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 1 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A12-219/2004).
Šiuo aspektu taip pat paminėtina administracinė byla Nr. A469-510/2005, kurioje
pažymėta, kad pareiškėjai apie pensijos sumažinimą realiai sužinojo gavę pensiją už
2001 m. sausio mėnesį, t. y. vėliausiai – 2001 m. vasario mėnesį. Su šiuo momentu
teisėjų kolegija ir siejo atsakovo sprendimų (veiksmų) dėl nevisos pensijos mokėjimo
apskundimo (galutinio įvykdymo) termino eigos pradžią (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2005 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A469-510/2005).
Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo apeliacinio skundo argumentas dėl
kreipimosi į teismą termino pradžios susiejimo su kiekvieno mėnesio valstybinės
pensijos išmokėjimo diena atmestinas kaip nepagrįstas. Išplėstinė teisėjų kolegija taip
pat atkreipia dėmesį į tai, kad sumažinta valstybinė pensija pareiškėjui buvo mokama
remiantis Laikinojo įstatymo nuostatomis. Neatrodo, kad tokiomis aplinkybėmis
pagrįsta tikėtis, jog pareiškėjo patiriamas teisių pažeidimas kitą mėnesį jau bus
nutrauktas. Be to, tai, kad valstybinė pensija yra mokama kiekvieną mėnesį, nereiškia,
jog pareiškėjas kiekvieną mėnesį, kada jam būdavo išmokama sumažinta valstybinė
pensija, iš naujo sužinodavo apie savo teisių pažeidimą. Atsižvelgus į tai, pažeidimo
pasekmių skaidymas etapais, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrįstas.
Minėta, kad pareiškėjas į teismą dėl valstybinės pensijos nepriemokos priteisimo
kreipėsi 2013 m. kovo 22 d., t. y. praėjus daugiau nei 3 metams nuo sužinojimo
(turėjimo sužinoti) apie skundžiamą veiksmą – sumažintos valstybinės pensijos
mokėjimą. Ši aplinkybė yra pagrindas konstatuoti, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi
praleidęs terminą tokio pobūdžio reikalavimams pareikšti.
Kita vertus, nagrinėjamoje byloje nėra įvertintos teisiškai reikšmingos aplinkybės,
galinčios pagrįsti pareiškėjo delsimą kreiptis į teismą. Iš tiesų reikia pažymėti, kad
tokia padėtis susiklostė dėl pirmosios instancijos teismo padarytos teisės klaidos.
Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino kreipimosi į teismą dėl neišmokėtos
valstybinės pensijos dalies priteisimo terminų skaičiavimo tvarką. Be to, pirmosios
instancijos teismas neįvykdė jam tenkančių pareigų, bylos nagrinėjimo metu nustačius,
jog pareiškėjas praleido terminą kreiptis į teismą.
Šiuo aspektu pažymėtina, kad remiantis Administracinių bylų teisenos
įstatymo 101 straipsnio 7 dalimi, teismas, skundo nagrinėjimo metu nustatęs,
jog skundas paduotas praleidus terminą, administracinę bylą nutraukia. Šiame
kontekste reikia pažymėti ir tai, kad teismų praktikoje yra suformuota taisyklė,
jog tokiomis aplinkybėmis bylą nagrinėjantis teismas turėtų padėti pareiškėjui
įgyvendinti jo procesines teises (Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str.)
ir išaiškinti pareiškėjui jo teisę reikšti prašymą dėl termino atnaujinimo skundui
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paduoti. Nutraukus administracinę bylą ir nepasiūlius pareiškėjui prašyti atnaujinti
skundo padavimo terminą, suinteresuotiems asmenims nepagrįstai apribojama teisė
ginti galbūt pažeistas teises (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-75/2009).
Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas atmestas kaip
nepagrįstas, turi būti panaikinamas, o byla grąžinama pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo. Nagrinėjant bylą iš naujo pirmosios instancijos teismas pareiškėjui
turi išaiškinti jo teisę teikti prašymą atnaujinti terminą skundui dėl valstybinės
pensijos nepriemokos sumokėjimo paduoti, nurodyti termino praleidimo priežastis ir
pateikti praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Tik įgyvendinus šią teismui
tenkančią pareigą bus nustatytos visos bylai teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurios
liko neįvertintos pirmosios instancijos teismui nepagrįstai priėmus sprendimą atmesti
pareiškėjo skundą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo B. D. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 23 d. sprendimą
panaikinti ir grąžinti pareiškėjo B. D. skundą Vilniaus apygardos administraciniam
teismui nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.

2.4. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių
2.4.1. Dėl mokestį išskaičiuojančio asmens pareigos nuo išmokamų sumų
išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti mokesčius ir (ar) kitas privalomas įmokas
perkėlimo mokesčio mokėtojui
Negalima teigti, jog vien nustatymas, kad atitinkamų mokestinių teisinių santykių kvalifikavimui reikšmingi mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė buvo
sudaryti turint (vienintelį) tikslą gauti mokestinę naudą, savaime eliminuoja mokestį išskaičiuojančio asmens pareigą nuo gyventojo A klasės pajamų išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti atitinkamas mokesčių bei kitų privalomųjų įmokų sumas. Nei Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnis, nei šio įstatymo 69 straipsnio 1 dalis savaime nesuteikia teisės atitinkamas mokestines prievoles paskirstyti kitiems asmenims,
nei tiems, kurie eksplicitiškai nurodyti atitinkamo mokesčio įstatyme.
Nesant mokesčių įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose nustatytų specialių nuostatų, taikant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje įtvir238
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tintą turinio viršenybės prieš formą principą ir (ar) mokėtinus mokesčius apskaičiuojant
pagal to paties įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles, mokesčių teisės aktuose nustatyta mokestį išskaičiuojančio asmens prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojo
mokestį ir jį sumokėti į biudžetą gali būti perkelta atitinkamo mokesčio įstatyme nurodytam mokesčio mokėtojui tik tokiu atveju, jei toks neperkėlimas pažeistų mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo, visuotinio privalomumo, sąžiningumo principus ir (ar) neatitiktų
protingumo bei teisingumo kriterijų, kurių turi būti paisoma mokesčių administratoriui
administruojant mokesčius. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į konkrečiame mokestiniame santykyje susiklosčiusias individualias aplinkybes.
Vien faktinė aplinkybė, kad atitinkamos sumos (išmokos) mokesčio mokėtojui išmokėtos
iš jų (šių sumų) neišskaičiavus mokėtinų mokesčių ir (ar) kitų privalomųjų mokėjimų, savaime negali būti vertinama, kaip paneigianti mokestį išskaičiuojančio asmens pareigas.
Priešingas vertinimas akivaizdžiai neatitiktų tikslų, kurių įstatymų leidėjas siekė nustatydamas mokestį išskaičiuojančio asmens prievoles, mokesčių teisės aktuose nustatytos
pareigos išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokėtiną mokestį ir jį sumokėti į biudžetą vykdymas priklausytų tik nuo šio (mokestį išskaičiuojančio) asmens valios, kas neabejotinai
paneigtų aptariamos pareigos paskirtį.
Administracinė byla Nr. A556-715/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01209-2012-0
Procesinio sprendimo kategorija 9.1.3; 9.1.5; 9.5; 9.8.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. lapkričio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Vandens siurbliai“
skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas UAB „Vandens siurbliai“ (toliau – ir pareiškėjas) skunde (b. l. 1–3),
kurį patikslino (b. l. 28–31), prašė teismo: 1) panaikinti Mokestinių ginčų komisijos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija, MGK)
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2012 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. S-46(7-15/2012); 2) panaikinti Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM)
2011 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. 69-290; 3) panaikinti Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimą
Nr. 14.4-56-37.
Pareiškėjas nurodė, kad nesutinka su ginčijamais sprendimais. Net ir tuo atveju, jeigu būtų pagrindas konstatuoti, kad buvo padarytas mokesčių įstatymų pažeidimas bei atsakingam asmeniui kiltų pareiga sumokėti mokestines nepriemokas, ginčijami sprendimai neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir
LVAT) praktikos, nes juose mokesčiai apskaičiuoti ne asmeniui, gavusiam mokestinę
naudą ir tariamai turinčiam pareigą sumokėti mokesčius, o pareiškėjui, kuris galėtų turėti tik pareigą atitinkamus mokesčius išskaičiuoti ir sumokėti trečiojo asmens
vardu. Pagal LVAT suformuotą praktiką (2009 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-773/2009, 2010 m. balandžio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-359/2010 bei 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556 363/2011), kai pritaikomas turinio viršenybės prieš formą principas (Mokesčių administravimo įstatymo 69 str. 1 d.), Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad gyventojų pajamų mokestį (toliau – ir
GPM) nuo A klasei priskirtų pajamų sumoka mokestį išskaičiuojantis asmuo,
nėra taikoma. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas yra netinkamas Valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo subjektas ir jo atžvilgiu negalėjo būti priimti sprendimai. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas jau yra išmokėjęs pinigines lėšas, su kuriomis susijusios mokestinės prievolės yra ginčijamos, savo akcininkui UAB „Promoto“,
todėl ir faktiškai neturėtų galimybės išskaičiuoti priskaičiuotų mokesčių, nes nebeatliks jokių su tuo susijusių veiksmų. Pareiškėjo manymu, priimant sprendimus
nebuvo tinkamai išnagrinėti visi pateikti įrodymai bei paaiškinimai, dėl ko buvo
priimti neteisėti sprendimai bei be pagrindo pritaikytas turinio viršenybės prieš formą principas. A. L., kuris buvo pareiškėjo vienintelis akcininkas iki 2009 m. birželio 29 d., sprendimą parduoti akcijas ir pasitraukti iš dalyvavimo pareiškėjo kapitale buvo priėmęs jau 2008 metais. Nuo 2008 m. pradžios iki 2009 m. birželio 29 d.
įvykusio akcijų perleidimo vyko derybos su potencialiais pirkėjais, kurių metu
buvo atliekami bendrovės patikrinimai bei vertinimai, siekiant nustatyti jos verslo vertę. Tarp A. L. bei tarpininkavimo paslaugas teikiančios UAB „Pilunitus Group“
2008 m. vasario 25 d. buvo sudaryta Sutartis dėl konfidencialios informacijos, pagal
kurią bendrovės akcininkas sutiko potencialiam pirkėjui – UAB „Industek“ ir jo atstovams bendrovės įvertinimo tikslais atskleisti jos konfidencialią informaciją. UAB
„Industek“ pavedimą UAB „Pilunitus Group“ derėtis dėl bendrovės akcijų paketo įsigijimo patvirtina 2007 m. spalio 8 d. Konsultavimo paslaugų sutartis. Vykdant šį pavedimą, UAB „Pilunitus Group“ atliko bendrovės 100 procentų akcijų paketo vertinimą bei
surinko bendrą informaciją. A. L. sūnūs M. ir M. L. matydami, kad yra didelis susidomėjimas bendrovės akcijomis iš trečiųjų asmenų bei žinodami A. L. principinį sprendimą
pasitraukti iš bendrovės kapitalo parduodant akcijas, pateikė pasiūlymą išpirkti akcijas,
dėl ko 2009 m. birželio 29 d. tarp A. L. ir UAB „Promoto“ buvo sudaryta bendrovės
akcijų pirkimo–pardavimo sutartis. Šios aplinkybės bei įrodymai patvirtina, kad
A. L. siekė pasitraukti iš bendrovės kapitalo bei neturėjo tikslo sudaryti apsimestinio
sandorio, o akcijų perleidimo sandoris nelaikytinas sudarytas mokestiniais tikslais.
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A. L. siekį pasitraukti bei užsiimti kita veikla taip pat patvirtina jo veiksmai, susiję
su ūkininko ūkio įregistravimu bei ūkininkavimui reikalingos žemės įsigijimu. A. L.
2010 m. lapkričio 22 d. įsigijo žemės ūkio paskirties sklypą, reikalingą ūkininkavimui, o
2011 m. vasario 9 d. jam buvo išduotas Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas ŪP
Nr. 0126650. Pagal susitarimą su UAB „Promoto“ ir šios bendrovės akcininkais, A. L.
bendrovės vadovu liko tik pereinamajam laikui, siekiant užtikrinti sklandų bendrovės
veiklos tęstinumą iki 2011 m. gruodžio 31 d., ir tai nepaneigia A. L. tikslo pasitraukti
iš dalyvavimo bendrovės kapitale bei atitinka įprastą verslo praktiką. Taip pat nurodė,
kad nesutinka su sprendime nurodytu teiginiu, kad UAB „Promoto“ nevykdė jokios
veiklos bei atliko tik tarpininko vaidmenį tarp pareiškėjo ir A. L.. UAB „Promoto“ buvo
įsteigta kaip holdingo įmonė, kurios pagrindinis tikslas – įmonių akcijų valdymas ir ši
įmonė neplanuoja vykdyti jokios ūkinės-komercinės veiklos. Siekdama per dukterines
įmones pradėti naujų veiklų vykdymą, 2009–2011 metais UAB „Promoto“ analizavo
galimybes ir atliko parengiamuosius veiksmus, susijusius su jonizuoto vandens įrangos
prekybos organizavimu. Atsižvelgiant į tai, kad parengiamųjų veiksmų atlikimui reikalingų žmogiškųjų resursų UAB „Promoto“ neturėjo, o steigti savarankišką juridinį
asmenį iki realios ūkinės veiklos pradžios nėra ekonomiška, 2009 m. rugsėjo 4 d. tarp
UAB „Promoto“ ir pareiškėjo buvo sudaryta Projekto valdymo paslaugų sutartis, pagal
kurią už sutartą atlyginimą parengiamuosius veiksmus įsipareigojo atlikti pareiškėjas,
o juos atlikus, jų rezultatas bus perduotas UAB „Promoto“ įsteigtai naujai dukterinei
įmonei. Vykdant šią sutartį, buvo sukurtas internetinis tinklalapis www.jonizuotasvanduo.lt, parengta veiklos pradėjimui reikalinga medžiaga bei atlikti kiti parengiamieji
veiksmai. Be jonizuoto vandens projekto, UAB „Promoto“ taip pat pradėjo pasirengimą vystyti visiškai savarankišką veiklą – Vokietijos gamintojo ,,Franklin Electric“ gaminamos įrangos distribuciją Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Tuo tikslu ne kartą
(kaip klaidingai nurodyta Patikrinimo akte) buvo vykta į Vokietiją bei susitikta su gamintojo ,,Franklin Electric“ atstovais, surengta veiklos pradėjimui reikalinga vaizdinė
medžiaga bei atlikti kiti parengiamieji veiksmai. Nesutinka su sprendime išreikšta pozicija, kad iki tampant akcininku, uždirbtas pelnas negali būti skirstomas asmenims,
akcininkais tapusiems po pelno uždirbimo. UAB „Promoto“ teikiant pasiūlymą dėl
bendrovės akcijų įsigijimo buvo atsižvelgta į aplinkybę, kad pareiškėjas turi uždirbto
pelno ir jį bus galima paskirstyti – ši aplinkybė turėjo įtakos pardavimo kainai bei planuotai atsiskaitymo už įsigyjamas akcijas struktūrai. Pareiškėjas taip pat nesutinka su
sprendime nurodytu teiginiu, kad A. L. sąmoningai kaupė nepaskirstytąjį pelną, siekdamas, jog nepriklausomų turto vertintojų būtų apskaičiuota kuo didesnė bendrovės
akcijų paketo vertė. A. L. vienintelis tikslas, kurio buvo siekiama neskirstant bendrovės
pelno, – veiklos vystymas ir jo vertės didinimas. Visos paliktos lėšos buvo skiriamos
investicijoms, taip plečiant bendrovės veiklos apimtis. Ir tik 2008 metais, kada jau buvo
pasiektas principinis sutarimas su UAB „Industek“ dėl bendrovės akcijų pardavimo ir
žinant, kad pagal pasiektus sutarimus 650 000 Lt dydžio dividendų išmokėjimas nemažins sutartos akcijų pardavimo kainos, buvo nuspręsta išmokėti dalį bendrovės pelno,
žinant, jog bus pasitraukiama iš bendrovės kapitalo.
Atsakovas VMI prie FM atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 70–72) prašė skundą
atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, jog ginčijami sprendimai yra pagrįsti ir teisingi, priimti objektyviai išnagrinėjus su mokestiniu ginču susijusias faktines aplinkybes bei įrodymus,
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tinkamai aiškinant ir taikant teisės normas. Inspekcija, vykdydama 2011 m. birželio
23 d pavedimą tikrinti Nr. 35-79, atliko pareiškėjo GPM už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir privalomojo sveikatos draudimo (toliau – ir PSD)
įmokų už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. apskaičiavimo
ir sumokėjimo į biudžetą teisingumo patikrinimą. Atlikus patikrinimą buvo surašytas
2011 m. liepos 27 d. patikrinimo aktas Nr. 35-99, kuriame, vadovaudamasi Mokesčių
administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 10 straipsnyje ir 69 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu turinio viršenybės prieš formą principu, Inspekcija konstatavo, kad pareiškėjo
2009–2010 metais išmokėti dividendai UAB „Promoto“ pripažinti išmokėtais dividendais A. L.. Įvertinusi padarytus pažeidimus, Inspekcija, remdamasi Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo (toliau – ir GPMĮ) 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies,
23 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 8 dalies nuostatomis, pareiškėjui apskaičiavo 226 000 Lt GPM (už 2009 metus 83 000 Lt
(415 000 Lt × 20 proc.), už 2010 metus 143 000 Lt (715 000 × 20 proc.) ir 24 900 Lt
PSD įmokų (nuo per 2009 metus išmokėtų 415 000 Lt dividendų × 6 proc.). Pareiškėjas
2011 m. rugsėjo 1 d. pateikė rašytines pastabas dėl patikrinimo akto. Inspekcija, išanalizavusi pastabas, patikrinimo metu nustatytas aplinkybes bei įrodymus, 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 14.4-56-37 patvirtino patikrinimo aktą. Inspekcija, vadovaudamasi GPMĮ 36 straipsniu, Sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, MAĮ
96 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 97 straipsnio 2 dalimi, 139 straipsniu, apskaičiavo
37 889 Lt GPM delspinigių, 3 765 Lt PSD įmokų delspinigių ir skyrė 10 procentų
22 600 Lt GPM baudą bei 2 490 Lt PSD įmokų baudą. VMI prie FM 2011 m. gruodžio
23 d. sprendimu Nr. 69-290 paliko Inspekcijos sprendimą galioti, o Mokestinių ginčų
komisija 2012 m. kovo 30 d. sprendimu paliko VMI prie FM sprendimą nepakeistą. Atsakovo manymu, ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. Atsakovas rėmėsi LVAT
2011 m. vasario 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A575-371/2011, 2007 m. liepos 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A11-719/2007, 2008 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-250/2008, 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A438-478/2010, Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio 17 d.
nutarimu (kuriame pažymėta, kad mokesčių mokėtojas turi konstitucinę pareigą sąžiningai mokėti mokesčius, jog draudžiama mokesčio įstatymo nustatytą prievolę pažeisti piktnaudžiavimu, kad esant piktnaudžiavimui mokesčio administratorius atkuria
iškreiptas ar slepiamas aplinkybes). Atsakovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju vykdytų
ūkinių operacijų metu galiojęs teisinis reglamentavimas numatė, jog fiziniam asmeniui
išmokėti dividendai pagal GPMĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatas buvo apmokestinami
20 procentų GPM tarifu. Pagal GPMĮ 22 ir 23 straipsnio nuostatas, pareiga apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą GPM tenka šias pajamas išmokančiam vienetui. Taip pat nuo
šių pajamų jas išmokančiam ūkio subjektui numatyta pareiga apskaičiuoti ir sumokėti
6 procentų PSD įmokas pagal Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 8 dalies
nuostatas. Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – ir PMĮ) 33 straipsnio 2 dalies nuostatas Lietuvos vieneto gaunami dividendai iš Lietuvos vienetų, kuriuose dividendus
gaunantis Lietuvos vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant
dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 proc. balsus suteikiančių
akcijų (dalių, pajų), pelno mokesčiu neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio
vieneto pajamas. Taigi, įstatymo leidėjas numatė skirtingą teisinį režimą apmokestinant
fizinio asmens ir ūkio subjekto, kuriam taikoma taip vadinama „dalyvavimo išimties
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taisyklė“, gaunamas dividendų pajamas. Taip pat nurodė, kad patikrinimo metu buvo
nustatytos faktinės aplinkybės, kad pareiškėjo pagrindiniu akcininku iki 2009 m. birželio 29 d. buvo fizinis asmuo A. L., valdęs 100 procentų jo akcijų. Minėtas asmuo šio
ūkio subjekto akcijas faktiškai valdė nuo 1993 m., t. y. nuo individualios įmonės įsteigimo, kuri į akcinę bendrovę pertvarkyta 2003 m. sausio 2 d. Pareiškėjas pagal pateiktų
2009–2010 metų sąskaitų apyvartos žiniaraščių duomenis ir 2009–2010 metų balanso
duomenis turėjo nepaskirstyto pelno likutį. Pagrindinis pareiškėjo akcininkas pagal
2009 m. birželio 29 d. pirkimo–pardavimo sutartį 100 procentų akcijų pardavė UAB
,,Promoto“, akcijų pardavimo kaina yra 11 955 000 Lt, t. y. 5 977,50 Lt už akciją, už akcijas sulygta suma pagal sutarties 4 straipsnio nuostatas turėjo būti sumokėta iki 2009
m. gruodžio 31 d. UAB ,,Promoto“ įregistruota 2009 m. birželio 18 d., jos steigėjai M. L.
ir M. L. (A. L. sūnūs), minėtieji asmenys UAB „Promoto“ įstatiniam kapitalui formuoti
įnešė po 5 000 Lt. Iki 2011 m. birželio 13 d. UAB „Promoto“ dirbo tik direktorius M. L.
ir buhalterė V. S., minėtieji asmenys dirbo po 5 valandas per mėnesį, darbo užmokestis
– 25 Lt, minėtieji asmenys dirbo ir pareiškėjui. UAB ,,Promoto“ akcininkai M. ir M. L.
pareiškėjui nuo 2009 m. liepos 13 d. dirbo visą darbo dieną. UAB „Promoto“ 2009 m.
birželio 18 d. sudarė patalpų nuomos sutartį su pareiškėju dėl 4 kv. m administracinio
ploto, esančio (duomenys neskelbiami), Šiauliuose, nuomos kaina mėnesiui – 121 Lt.
UAB „Promoto“ steigėjai M. L. ir M. L. 2009 m. birželio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu patvirtino pareiškėjo 2008 metų finansinę atskaitomybę ir paskirstė jo
uždirbtą pelną iki tampant pareiškėjo akcijas kontroliuojančios UAB „Promoto“ akcininkais. Iš pareiškėjo sukaupto iki 2009 m. sausio 1 d. nepaskirstyto pelno likučio M. L.
ir M. L. paskyrė dividendams 830 000 Lt. Pareiškėjas 2009 m. spalio 8 d. pervedė į UAB
„Promoto“ banko sąskaitą paskirtų dividendų dalį – 415 000 Lt. Pareiškėjo visuotinio
akcininkų susirinkimo metu UAB „Promoto“ akcininkai M. L. ir M. L. nusprendė iš pareiškėjo 2009 metų uždirbto grynojo pelno paskirti dividendams 609 782 Lt. Dividendus pareiškėjas pervedė: 2010 m. gegužės 7 d. – 415 000 Lt, t. y. likusią dalį dividendų,
paskirtų 2009 m. birželio 30 d. sprendimu, ir 2010 m. rugsėjo 17 d. pervedė – 300 000
Lt, dalį dividendų, paskirtų 2010 m. gegužės 3 d. sprendimu, į UAB „Promoto“ banko
sąskaitą. Paskirtų ir neišmokėtų dividendų likutis 2010 m. gruodžio 31 d. – 309 782 Lt.
Inspekcija nustatė, kad 2009 m. spalio 8 d., 2010 m. gegužės 7 d. ir 2010 m. rugsėjo
17 d. dienomis, t. y. tomis pačiomis dienomis, kai UAB „Promoto“ iš pareiškėjo gavo
415 000 Lt, 300 000 Lt ir 415 000 Lt dividendus, UAB „Promoto“ šias sumas pervedė
A. L.. UAB „Promoto“ nuo įsteigimo dienos jokių pardavimo pajamų negavo, išskyrus
dividendus iš pareiškėjo, kurie buvo apskaityti kaip neapmokestinamosios pajamos.
UAB ,,Promoto“ 2009 m. lapkričio 2 d. su A. L. pasirašė novacijos sutartį dėl UAB
,,Promoto“ skolos už akcijas prievolės pakeitimo į paskolos prievolę (UAB ,,Promoto“
skola už pareiškėjo akcijas A. L. 2009 m. lapkričio 2 d. sudarė 11 540 000 Lt), t. y. UAB
,,Promoto“ įsipareigojo grąžinti paskolą A. L. iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir nuo novacijos sutarties pasirašymo dienos už naudojimąsi gauta paskola mokėti 10 procentų metines palūkanas. Mokesčių administratorius nustatė, kad UAB ,,Promoto“ buhalterinėje
apskaitoje nėra atvaizduotos ūkinės operacijos, jog įmonė būtų atsiskaičiusi su A. L. už
įsigytas akcijas. 2009–2010 m. buvo apskaičiuota 1 706 375 Lt palūkanų A. L. už
suteiktą paskolą, minėtu laikotarpiu UAB ,,Promoto“ 2009–2010 m. pelno mokesčiu
apmokestinamųjų pajamų nedeklaravo, tik sąnaudas darbo užmokesčiui, patalpų
nuomai ir palūkanoms, apskaičiuotoms A. L. už paskolą. A. L. yra bendrovės
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direktorius, ūkininko ūkio įregistravimo ir sklypo įsigijimo veiksmai yra įvykę gerokai
vėliau po akcijų perleidimo sandorio sudarymo (2010 m. pabaigoje ir 2011 metais).
Mokestinių ginčų komisijos vertinimu, sandorio sudarymo, vykdymo, atsiskaitymo už
akcijas aplinkybės iš esmės paneigia pareiškėjo poziciją dėl realaus pagrindinio akcininko siekio perleisti vertybinius popierius ir nedalyvauti tolesnėje veikloje, nes paprastai asmuo, siekiantis perleisti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, vadovaudamasis įprasta ekonomine verslo logika, siekia už jo valdomą turtą gauti atitinkamą
sulygtą atlygį (turto kainą). Tuo tarpu šiuo atveju, nors yra teigiama, kad įvairios derybos su potencialiais investuotojais vyko nuo 2008 m., tačiau faktiškai akcijos buvo perleistos ūkio subjektui, kuris neturėjo realių finansinių galimybių už įsigytą turtą sumokėti sulygtos kainos, o dalinis apmokėjimas fiziniam asmeniui buvo vykdomas tik
gavus iš pareiškėjo dividendus, kurie, remiantis atitinkamomis PMĮ nuostatomis, nebuvo apmokestinami pelno mokesčiu. Atsakovo manymu, UAB „Promoto“ įsteigimas
buvo susijęs su pareiškėjo siekimu, pasinaudojant šiuo ūkio subjektu kaip tarpine grandimi, išmokėti dividendus pagrindiniam pareiškėjo akcininkui – fiziniam asmeniui, todėl kritiškai vertina pareiškėjo skundo teiginius, kad UAB „Promoto“ įsteigta kaip holdingo įmonė, kurios tikslas – įmonių akcijų valdymas. Pareiškėjo teiginiai, kad UAB
„Promoto“ planavo vykdyti savarankišką veiklą – Vokietijos gamintojo ,,Franklin
Electronic“ gaminamos įrangos distribuciją Lietuvos bei Baltijos šalyse, todėl buvo komandiruotės ir susitikimai su minėtos įmonės atstovais, yra abejotini, kadangi iš ginčo
medžiagos matyti, jog UAB „Promoto“ nėra fiksuota jokių duomenų apie tai, kad jos
akcininkas ar, kaip nurodoma, kiti darbuotojai (įmonėje aktualiuoju laikotarpiu dirbo
tik direktorius M. L. ir buhalterė) būtų vykę į komandiruotes, minimi asmenys nurodytu laikotarpiu pakankamai įtemptu darbo režimu (pilną darbo dieną) dirbo pas pareiškėją, pareiškėjo internetiniame tinklalapyje yra viešai skelbiama informacija, kad
būtent jis yra Vokietijos bendrovės ,,Franklin Electric GmbH“ produkcijos įgaliotas atstovas. Iš ginčo bylos nustatyta, kad realiai UAB „Promoto“ aktualiuoju laikotarpiu jokių investicijų nevykdė ir jų vykdyti neturėjo galimybės dėl finansinių pajėgumų stygiaus. Atsakovo nuomone, ūkinės operacijos buvo vykdomos pažeidžiant draudimo
piktnaudžiauti teise principą, o vienintelis jų tikslas buvo mokestinės naudos siekimas,
todėl pagrįstai konstatuota, kad pareiškėjas, išmokėdamas dividendus UAB ,,Promoto“,
siekė išmokėti dividendus fiziniam asmeniui A. L., tačiau, pasinaudodamas tarpinėmis
ūkinėmis operacijomis, išvengė GPM ir PSD įmokų mokėjimo. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju pagrįstai taikytos MAĮ 69 straipsnio 1 dalies nuostatos. Byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių ginčo sandorius kvalifikuoti kaip pateisinamus kitais
tikslais, nesusijusiais išimtinai su mokestinės naudos siekimu. Atsakovas nesutiko su
pareiškėjo argumentu, kad Inspekcija apmokestino ne tą subjektą. Mokestinių ginčų
komisija pagrįstai sprendime pažymėjo, kad LVAT 2010 m. balandžio 12 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. A438-359/2010 konstatavo, jog tais atvejais, kai nustatomos
MAĮ 69 straipsnio 1 dalies įtvirtintos sąlygos dėl mokestinės naudos (priešingos teisei)
gavimo, tai nesumokėtas mokestis gali būti tiesiogiai išieškotas iš asmens, gavusio tokią
mokestinę naudą, t. y. įtvirtinta galimybė (bet ne pareiga) mokesčių administratoriui
nukrypti nuo GPMĮ 22 ir 23 straipsnių nuostatų taikymo, mokesčius apskaičiuojant ir
išieškant ne iš mokestį išmokančio mokestinių teisinių santykių subjekto (mokestį
išskaičiuojančio asmens), o iš pajamas gaunančio asmens, kuomet mokesčių
administratorius taiko specialių mokesčių apskaičiavimo būdą (turinio viršenybės
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principą). Tarp pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus nėra ginčo dėl to, kad pagal
GPMĮ 22 straipsnį dividendai yra priskiriami A klasės pajamoms, todėl pareiga
apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį nuo šių pajamų tenka pajamas išmokančiam
vienetui (šiuo atveju pareiškėjui). Pareiškėjas nepateikė įrodymų, paneigiančių
mokesčių administratoriaus nustatytas aplinkybes, todėl MAĮ 67 straipsnio 1 dalies
nuostatų taikymo prasme pareiškėjas neįvykdė pareigos įrodyti, kad Inspekcija
neteisingai apmokestino pareiškėją. Atsižvelgiant į byloje surinktus įrodymus,
pareiškėjo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir neturi įtakos skundžiamų
sprendimų teisėtumui, vertintini tik kaip gynybinė pozicija.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 31 d. sprendimu
(b. l. 136–145) pareiškėjo UAB „Vandens siurbliai“ skundą patenkino. Teismas panaikino Mokestinių ginčų komisijos 2012 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. S-46(7-15/2012),
VMI prie FM 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. 69-290 ir Inspekcijos 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. 14.1-56-37.
Teismas konstatavo, kad Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 29 punktas (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111 redakcija) numato, kad
neapmokestinamosios yra pajamos už parduotus arba kitaip perleistus nuosavybėn
vertybinius popierius, įsigytus iki 1999 m. sausio 1 d. Tiek nuo 2009 m. sausio 1 d. iki
2009 m. gruodžio 27 d. galiojusios redakcijos, tiek nuo 2009 m. gruodžio 28 d. galiojančios redakcijos Pelno mokesčio įstatymo 33 straipsnio 2 dalis numato, kad Lietuvos
vieneto gaunami dividendai iš Lietuvos vienetų, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų (dalių,
pajų), pelno mokesčiu neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio vieneto pajamas. Pelno mokesčio įstatymo komentare, aiškinant šią Pelno mokesčio įstatymo nuostatą, be kita ko, nurodoma, kad pagal šioje dalyje nustatytą „dalyvavimo išimtį“ investuotojų – Lietuvos vienetų, iš kitų Lietuvos vienetų gaunami dividendai pelno
mokesčiu neapmokestinami, jeigu Lietuvos vienetas (investuotojas) ne trumpiau kaip
dvylika mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne
mažiau kaip 10 procentų dividendus išmokančio Lietuvos vieneto balsus suteikiančių
akcijų (dalių, pajų). Lietuvos vieneto dalyviams nustatytas minimalus 12 mėnesių balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų) valdymo laikotarpis, kuris suteikia teisę neapmokestinti tiems dalyviams (kitiems Lietuvos vienetams) išmokamų dividendų, nebūtinai
turi būti suėjęs dividendų paskirstymo datą. Vieneto dalyviui (kitam Lietuvos vienetui)
išmokami dividendai gali būti neapmokestinami, jei dividendų paskirstymo momentu
dar nėra suėjęs 12 mėnesių akcijų (dalių, pajų) valdymo laikotarpis, bet tas dalyvis turi
tikslą išlaikyti tas akcijas (dalis, pajus) ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Gyventojų pajamų mokestis apskaičiuotas UAB „Vandens siurbliai“ vadovaujantis Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies (2003 m. lapkričio 25 d. įstatymo
Nr. IX-1848), 22 straipsnio nuostatomis, pagal kurias dividendai priskiriami A klasės
pajamoms, o privalomojo sveikatos draudimo įmokos – vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 8 dalimi (2009 m. vasario 19 d. įstatymo Nr. XI-183 redakcija), 18 straipsnio 6 dalimi (2009 m. vasario 19 d. įstatymo Nr. XI-183 redakcija).
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Aktuali LVAT praktika dėl GPMĮ nuostatų, susijusių su pareigos sumokėti gyventojų
pajamų mokesčius, apskaičiuotus mokestinio patikrinimo metu taikant MAĮ
69 straipsnį, nustatymo pradėta formuoti 2009 m. spalio 1 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A442-773/2009, išplėtota 2010 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A438-359/2010, šiose nutartyse pateikiamo MAĮ ir
GPMĮ nuostatų aiškinimo laikomasi vėliau priimtose nutartyse (2011 m. birželio 13 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-363/2011). LVAT 2010 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A438-359/2010, išaiškino, kad mokestį kaip
prievolę valstybei struktūriškai sudaro pareiga mokėti įstatymo nustatytą mokestį ir
pareiga laikytis įstatymo nustatytos mokesčio mokėjimo tvarkos. Daugumos mokesčių
atžvilgiu šios dvi pareigos sutampa ir už tinkamą vykdymą atsako vienas asmuo – savarankiškas mokesčio mokėtojas. Tačiau galimi dvejopos mokestinės prievolės atvejai,
kai vienas asmuo pagal mokesčio įstatymą privalo mokėti mokestį (Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo 3 straipsnis), o kitas asmuo šią prievolę faktiškai atlieka, sumokėdamas (pervesdamas) į biudžetą nustatyta tvarka apskaičiuotą mokestį (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnis). Šiuo atveju viena mokestinė prievolė tenka mokesčio mokėtojui ir mokestį išskaičiuojančiam asmeniui. Atsižvelgiant į tai, Gyventojų
pajamų mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojų pajamos pagal mokėjimo tvarką suskirstytos į dvi klases – A ir B. A klasei priskirtinos pajamos, nuo kurių mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti ir pervesti į biudžetą privalo mokestį išskaičiuojantis asmuo. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 16 punktą, mokestį išskaičiuojantis
asmuo – tai subjektas, kuriam mokesčių teisės aktuose nustatyta prievolė išskaičiuoti
mokesčių mokėtojo mokestį ir jį sumokėti į biudžetą. Šio įstatymo 2 straipsnio 15 dalis
expressis verbis įtvirtina bendrą taisyklę – mokestį išskaičiuojantis asmuo yra laikomas
mokesčių mokėtoju – asmeniu, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė
mokėti mokestį. Vadinasi, mokestį išskaičiuojantis asmuo paprastai pakeičia mokesčių
mokėtoją, t. y. jam Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos inter alia nuostatos,
reglamentuojančios atsakomybę už mokesčio įstatymuose numatytų pareigų nevykdymą, taikomos analogiškai kaip ir mokesčių mokėtojui, išimtys galimos tik tiesiogiai
specialiai numatytais atvejais. Viena iš tokių išimčių numatyta Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnyje. Teismų praktikoje, aiškinant šią normą, pažymėta, kad joje
kalbama apie mokesčio mokėtojo tikslą gauti mokestinę naudą ateityje, t. y. po sandorio (ūkinės operacijos), kurie gali būti tiriami šios teisės normos taikymo aspektu, sudarymo. Tai reiškia, kad taikant šią teisės normą reikšmingomis gali būti pripažintos
aplinkybės, kurios laiko aspektu atsirado po tiriamo (abejones keliančio) sandorio
(ūkinės operacijos) sudarymo, t. y. taikant šią teisės normą atliekamas retrospektyvus
paties sandorio (ūkinės operacijos) ir jo teisinių pasekmių vertinimas. Svarbu, kad taikant nurodytą normą yra būtina nustatyti joje nurodytą mokesčio mokėtojo tikslą
(gauti šioje normoje apibūdintą mokestinę naudą). Tai reiškia, kad ši teisės norma taikytina tik tuo atveju, kai nustatoma, kad tiriamo (abejones keliančio) sandorio (ūkinės
operacijos) tikslas yra vienintelis – gauti minėtą mokestinę naudą. Kai nustatoma, kad
atitinkamas sandoris (ūkinė operacija) turėjo kitus, ekonomiškai arba kitaip pagrįstus
tikslus, nurodyta norma negali būti taikoma net ir tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas
turėjo iš šio sandorio (ūkinės operacijos) atitinkamą mokestinę naudą (žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. A11-719/2007, Nr. A756-1591/2008,
Nr. A39-2377/2008). Todėl, konstatavus Mokesčių administravimo įstatymo
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69 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas (sudarius sandorį (-ius), kurio (-ių) vienintelis
tikslas – mokestinės naudos gavimas), Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23
straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad gyventojų pajamų mokestį nuo A klasei priskirtų pajamų sumoka mokestį išskaičiuojantis asmuo, nėra taikoma. Priešingu atveju būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningo mokesčių mokėjimo principai, kadangi gyventojas, kuriam numatyta pagrindinė mokesčių mokėjimo pareiga, fiktyviai,
motyvuodamas vieninteliu tikslu – mokestinės naudos siekiu, perkelia gyventojų pajamų mokesčio mokėjimą kitam subjektui ir taip piktnaudžiauja savo mokestinėmis teisėmis. Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Taigi teisė
neturėtų ginti asmens, kuris piktnaudžiauja mokesčių teisės aktais. Konstitucinis Teismas 2003 m. lapkričio 17 d. nutarime pažymėjo, kad mokesčiai turi būti apskaičiuojami sąžiningai, kad draudžiama mokesčio įstatymo nustatytą prievolę pažeisti piktnaudžiavimu, kad esant piktnaudžiavimui mokesčio administratorius, nustatydamas
mokesčio bazę, atkuria iškreiptas ar slepiamas aplinkybes, kad mokesčių mokėtojas turi
konstitucinę pareigą sąžiningai mokėti mokesčius. Teisingumo ir protingumo principai
reikalauja, kad nesąžiningas mokesčių mokėtojas neturėtų nepagrįstai gauti mokestinės
naudos ir išvengti atsakomybės vien dėl to, kad įstatymu yra nustatyta taisyklė, numatanti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui bendro pobūdžio pareigą išskaičiuoti ir sumokėti mokestį nuo A klasės pajamų už mokesčio mokėtoją. Teismas, atsižvelgdamas į
tai, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrįstų argumentų, dėl kurių reikėtų nesilaikyti
minėtos LVAT suformuotos minėtų teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktikos, taip pat
į tai, jog UAB „Vandens siurbliai“ mokestinio patikrinimo metu mokesčiai ir įmokos
apskaičiuoti konstatavus MAĮ 69 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas, dėl ko GPMĮ
23 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad gyventojų pajamų mokestį nuo A klasei priskirtų
pajamų (šiuo atveju – nuo A. L. pajamų) sumoka mokestį išskaičiuojantis asmuo (šiuo
atveju – UAB „Vandens siurbliai“), negali būti taikoma, nurodė, jog ginčijami sprendimai yra naikinami vien šiuo pagrindu, t. y . dėl to, kad mokestis ir įmokos bei su jais
susijusios baudos apskaičiuoti ne asmeniui, kuris, pritaikius MAĮ 10 ir 69 straipsnių
nuostatas, turi pareigą juos sumokėti, t. y. asmeniui, kuris, kaip teigiama, gavo mokestinę naudą. Kadangi pagal Sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnio 6 dalies (2009 m.
vasario 19 d. įstatymo Nr. XI-183 redakcija) nuostatas privalomojo sveikatos draudimo
įmokos nuo A. L. pajamų turėtų būti apskaičiuotos ir sumokėtos vadovaujantis taisykle, analogiška GPMĮ 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai, ji netaikytina dėl tų pačių priežasčių. Teismas pažymėjo, kad Mokestinių ginčų komisijos 2012 m. kovo 30 d. sprendime Nr. S-46(7-15/2012) nurodyta LVAT 2010 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje
administracinėje byloje Nr. A438-359/2010, pateikiamo teisės normų aiškinimo interpretacija yra nekorektiška, kadangi sureikšminamas vienas šios nutarties motyvuojamosios dalies sakinys (tiksliau – vienas jame pavartotų žodžių junginys), kuris savo
ruožtu toliau aiškinamas atsietai nuo likusios teksto dalies, o pateikiama pastaba dėl
faktinių mokestinio ginčo aplinkybių iš viso sunkiai suprantama: tam, kad būtų galima
taikyti minėtą LVAT teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktiką, nėra būtina, jog bylų
faktinės aplinkybės būtų visiškai identiškos – svarbu, kad faktinės aplinkybės iš esmės
būtų panašios ir santykį reguliuotų tos teisės normos, kurių turinio aiškinimas reikšmingu aspektu yra pateikiamas praktiką formuojančiame procesiniame dokumente
(šiuo atveju be pagrindo sureikšminama gyventojo pajamų, kurios turėjo būti apmo247
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kestinamos, rūšis (dividendai), nors pateikiamam aiškinimui iš esmės svarbi tik klasė
(A ar B), kuriai šios pajamos priskiriamos; teiginys, kad mokestinės naudos siekė būtent UAB „Vandens siurbliai“, nėra argumentuotas: kaip nustatė mokesčių administratorius, vykdant 2009 m. gegužės 8 d. turto vertinimo sutartį Nr. 0905190, A. L. sudarytą
su UAB „STVVF“ dėl UAB „Vandens siurbliai“ akcijų paketo 100 procentų rinkos vertės nustatymo, 2009 m. gegužės 28 d. darbų perdavimo-priėmimo aktu perduotoje turto vertinimo ataskaitoje Nr. 0905190, pagal UAB „Vandens siurbliai“ pateiktus prognozuojamus rodiklius ir turto vertintojų atliktus skaičiavimus, padaryta išvada, kad
pagrindiniai UAB „Vandens siurbliai“ rodikliai turi tendenciją gerėti ir 100 procentų
akcijų paketo vertė nustatyta 11 955 000 Lt. Kadangi UAB „Vandens siurbliai“ akcijas
būtent už tokią sumą, nuo kurios nebuvo apskaičiuoti ir sumokėti nei mokesčiai, nei
įmokos, A. L. ir pardavė UAB „Promoto“, jokių argumentų ir įrodymų, dėl kurių UAB
„STVVF“ nustatyta akcijų paketo kaina yra neteisinga, nėra pateikta, atitinkamai nėra
pagrindo ir manyti, kad mokestinės naudos siekė, o juo labiau – kad ją gavo UAB
„Vandens siurbliai“. Mokestinių ginčų komisijos sprendime minima LVAT nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-1034/2009 yra priimta 2009 m. rugsėjo 28 d., t. y. anksčiau nei minėtos nutartys, priimtos administracinėse bylose Nr. A442-773/2009,
Nr. A438-359/2010 ir Nr. A556-363/2011, todėl, teismo sprendimą vertinant kaip atitinkamą teisės šaltinį ir taikant principą lex posterior derogat prior, LVAT nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A556-1034/2009, suformuota teisės, reikšmingos nagrinėjamai administracinei bylai, aiškinimo taisyklė nebeturėtų būti taikoma. Dėl skunde
ir atsiliepime į skundą nurodytų teiginių, susijusių su konstatavimu, jog išmokant dividendus naujai įsteigtam ūkio subjektui UAB ,,Promoto“, iš tikrųjų buvo siekiama išmokėti dividendus A. L., pasinaudojant palankesniu apmokestinimo režimu, t. y. dėl MAĮ
10 ir 69 straipsnių nuostatų taikymo, teismas šiame sprendime nepasisakė, kadangi A.
L. nesant mokestinio ginčo dalyviu, kas jau apribojo jo teisę tinkamai dalyvauti mokestiniame patikrinime, ir administracinės bylos proceso šalimi, būtų pasisakoma dėl į
bylą neįtraukto asmens teisių ir pareigų.
III.
Atsakovas VMI prie FM apeliaciniame skunde (b. l. 150–152) prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti ir palikti galioti Mokestinių ginčų komisijos 2012 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. S-46(7-15/2012), kuriuo patvirtintas VMI prie
FM 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. 69-290. Apeliacinis skundas grindžiamas
šiais argumentais:
1. Teismas netinkamai įvertino byloje nustatytas faktines aplinkybes bei pateiktus
įrodymus, netinkamai išaiškino ir taikė LVAT praktiką.
2. Priešingai nei teigia teismas, sprendime minimų bylų bei nagrinėjamo mokestinio ginčo faktinės aplinkybės savo esme nėra panašios dėl to, kad nagrinėjamu
atveju nėra ginčo dėl mokesčių mokėtojo mokestinių prievolių fiktyvaus perkėlimo
mokestį išskaičiuojančiam subjektui, t. y. nėra ginčo, kad A. L. ir UAB „Promoto“
2009 m. birželio 29 d. sudarytas pareiškėjo akcijų perleidimo sandoris yra fiktyvus ir
juo siekta mokestinės naudos perkeliant mokestines prievoles juridiniam asmeniui
(pvz., UAB „Promoto“ ar pareiškėjui). Nagrinėjamu atveju ginčas vyksta dėl juridinio
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vieneto – pareiškėjo išmokėtų dividendų akcininkui UAB „Promoto“ pripažinimo
dividendų išmokėjimu fiziniam asmeniui, sprendžiamas pajamų, išmokėtų per
tarpininką UAB „Promoto“, transformacijos klausimas.
3. Teismas neteisingai identifikavo mokestinio ginčo esmę ir iš esmės padarė
klaidingą išvadą dėl mokestinės naudos gavėjo. Pareiškėjas fiktyviai per tarpinį asmenį
UAB „Promoto“ išmokėjo dividendus fiziniam asmeniui A. L. ir pasinaudodamas
palankesniu dividendų apmokestinimo režimu gavo mokestinę naudą, išvengdamas
GPM ir PSD įmokų mokėjimo į biudžetą.
4. Tai, kad fizinis asmuo galutiniame etape gavo dividendų pajamas, nereiškia, kad
jis gavo ir mokestinę naudą, ir tuo labiau nereiškia, jog jis tampa mokesčių sumokėjimo
santykių dalyviu, kadangi nei GPMĮ, nei Sveikatos draudimo įstatymas nenumato
fiziniam asmeniui pareigos nuo gautų dividendų sumokėti mokesčius.
5. Nagrinėjamu atveju pagrįstai vadovaujantis MAĮ 10 ir 69 straipsnio
nuostatomis atkurtos pareiškėjo piktnaudžiavimu iškreiptos apmokestinimui
reikšmingos aplinkybės ir konstatuota, kad pareiškėjo išmokėti dividendai akcininkui
UAB „Promoto“ yra dividendai, išmokėti A. L., todėl pagrįstai nustatytos su tuo
susijusios mokestinės prievolės pareiškėjui. Todėl teismo sprendime padarytos išvados,
kad mokestinę naudą nagrinėjamu atveju gavo ne pareiškėjas, o fizinis asmuo – A. L. ir
pastarajam kyla prievolė nuo gautų pajamų sumokėti mokesčius bei su jais susijusias
sumas, yra nepagrįstos ir naikintinos.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas.
Administracinėje byloje nagrinėjamas ginčas dėl Šiaulių apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos (toliau – ir vietos mokesčių administratorius, Šiaulių AVMI)
2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 14.1-56-37 dėl patikrinimo akto tvirtinimo ir mokestinį ginčą dėl šio sprendimo nagrinėjusių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir centrinis mokesčių administratorius,
atsakovas) 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 69-290, Mokestinių ginčų komisijos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija, MGK)
2012 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. S-46(7-15/2012), kuriais minėtas vietos mokesčių
administratoriaus sprendimas buvo paliktas galioti, teisėtumo ir pagrįstumo. Šiuo (vietos mokesčių administratoriaus) sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo pareiškėjas buvo pripažintas turinčiu 226 000 Lt gyventojų pajamų mokesčio (toliau – ir GPM)
ir 24 900 Lt privalomojo sveikatos draudimo (toliau – ir PSD) įmokų nepriemoką, apskaičiuota 37 889 Lt GPM ir 3 765 Lt PSD įmokų delspinigių bei skirtos 22 600 Lt
GPM ir 2 490 Lt PSD įmokų (t. y. 10 proc. mokestinės nepriemokos dydžio) baudos.
Vertinant tokio vietos mokesčių administratoriaus sprendimo pagrįstumą, pirmiausia paminėtinos šios mokestinio patikrinimo bei mokestinio ginčo nagrinėjimo
metu nustatytos ir ginčo teisiniams santykiams aktualios faktinės aplinkybės, kurios
yra pagrįstos byloje surinktais objektyviais duomenimis ir nekvestionuojamos ginčo
šalių:
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(1) A. L. nuo 1993 m. buvo individualios įmonės, 2003 m. sausio 2 d. pertvarkytos į pareiškėją UAB „Vandens siurbliai“, savininku (po pertvarkymo – vieninteliu šios
bendrovės akcininku) ir direktoriumi;
(2) pagal mokesčių administratoriui pateiktus apskaitos dokumentus, pareiškėjas UAB „Vandens siurbliai“ 2009 m. sausio 1 d. turėjo 4 477 775 Lt nepaskirstyto pelno, 2009 m. gruodžio 31 d. – 4 257 357 Lt (2009 m. pelnas – 609 782 Lt), o
2010 n. gruodžio 31 d. – 4 944 395 Lt (2010 m. pelnas – 1 296 620 Lt);
(3) vykdydama 2009 m. gegužės 8 d. turto vertinimo sutartį (MGK byla, b. l. 112),
UAB „STVVF“ atliko UAB „Vandens siurbliai“ akcijų paketo 100 procentų rinkos vertės nustatymą ir 2009 m. gegužės 28 d. darbų perdavimo–priėmimo aktu (MGK byla,
b. l. 113) perduotoje turto vertinimo ataskaitoje nurodė, jog šių akcijų rinkos vertė
2009 m. kovo 31 d. buvo 11 955 000 Lt (MGK byla, b. l. 114). Iš šios turto vertinimo ataskaitos matyti, kad nustatant aptariamų akcijų vertę buvo atsižvelgiama ir į sukauptą nepaskirstytą pelną (MGK byla, b. l. 125), mokesčių administratorius nepateikė
objektyvių duomenų, kurie leistų abejoti šio vertinimo teisingumu;
(4) 2009 m. birželio 18 d. buvo įregistruota UAB „Promoto“ (įstatinis kapitalas
– 10 000 Lt), kurios steigėjai (akcininkai) M. L. ir M. L. yra A. L. sūnūs. Šioje naujai
įsteigtoje bendrovėje iki 2011 m. birželio 13 d. po 5 valandas per mėnesį dirbo tik direktorius M. L. ir buhalterė V. S., kurie dirbo ir UAB „Vandens siurbliai“. UAB „Promoto“ iš UAB „Vandens siurbliai“ nuomojosi 4 kv. m plotą administracinėse patalpose,
abu UAB „Promoto“ akcininkai pilną darbo dieną dirbo pas pareiškėją;
(5) 2009 m. birželio 29 d. (MGK byla, b. l. 108–111) A. L. 100 proc. pareiškėjo
akcijų pardavė UAB ,,Promoto“ už 11 955 000 Lt. Ši suma pagal akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas pardavėjui turėjo būti sumokėta iki 2009 m. gruodžio 31 d.
(t. y., per beveik šešis mėnesius). A. L. po akcijų pardavimo iki ginčijamo vietos mokesčių administratoriaus sprendimo priėmimo dienos toliau vadovavo UAB „Vandens
siurbliai“ (ėjo šios įmonės direktoriaus pareigas);
(6) 2009 m. birželio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu (MGK byla,
b. l. 132) UAB „Promoto“ steigėjai M. L. ir M. L. iš pareiškėjo sukaupto iki
2009 m. sausio 1 d. nepaskirstyto pelno nutarė skirti 830 000 Lt dividendams išmokėti.
Vykdydama šį sprendimą UAB „Vandens siurbliai“ 2009 m. spalio 8 d. ir 2010 m. gegužės 7 d. atliktais pavedimais pervedė po 415 000 Lt (viso 830 000 Lt) į UAB „Promoto“
banko sąskaitą;
(7) 2009 lapkričio 2 d. UAB ,,Promoto“ su A. L. pasirašė novacijos sutartį (MGK
byla, b. l. 148–150) dėl šios bendrovės skolos už įsigytas akcijas pakeitimo į paskolos
prievolę (UAB ,,Promoto“ skola už pareiškėjos akcijas A. L. novacijos sutarties pasirašymo dieną sudarė 11 540 000 Lt). Šia sutartimi UAB ,,Promoto“ įsipareigojo grąžinti
paskolą A. L. iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir nuo novacijos sutarties pasirašymo dienos
už naudojimąsi gauta paskola mokėti 10 proc. dydžio metines palūkanas;
(8) 2010 m. gegužės 3 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu (MGK byla,
b. l. 133) UAB „Promoto“ akcininkai nutarė iš pareiškėjo 2009 metų uždirbto grynojo pelno 609 782 Lt skirti dividendams. 2010 m. rugsėjo 17 d. dalis šios sumos
(300 000 Lt) buvo pervesta į UAB „Promoto“ banko sąskaitą. Patikrinimo metu
nustatyta, kad paskirtų ir pareiškėjo neišmokėtų dividendų likutis 2010 m. gruodžio
31 d. sudarė 309 782 Lt;
(9) 2009 m. spalio 8 d., 2010 m. gegužės 7 d. ir 2010 m. rugsėjo 17 d. (t. y. tomis
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pačiomis dienomis, kada pareiškėjas išmokėjo minėtus dividendus) UAB „Promoto“
gautų dividendų sumas pervedė A. L., kaip atsiskaitymą už parduotas akcijas (suteiktą
paskolą);
(10) 2009–2010 metais UAB ,,Promoto“ pelno mokesčiu apmokestinamųjų
pajamų nedeklaravo, iš esmės jokių kitų pajamų, išskyras minėtas dividendų sumas,
ši bendrovė negavo, jos sąnaudas sudarė mokėtas darbo užmokestis, patalpų nuomos
išlaidos, atsiskaitymas už įgytas akcijas (paskolą) bei palūkanos, apskaičiuotos A. L. už
minėtą paskolą.
Šiaulių AVMI ginčijamu sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo iš esmės
vertino, jog minėta 2009 m. birželio 29 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartis buvo
sudaryta fiktyviai ir (vieninteliu) tikslu – išvengti GPM ir PSD įmokų mokėjimo
pareiškėjui išmokant dividendus. Vietos mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į
patikrinimo metu surinktus duomenis bei taikydamas Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo (toliau – ir Mokesčių administravimo įstatymas; tekste
remiamasi 2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija, išskyrus atskirai
nurodytus atvejus) 10 straipsnyje ir 69 straipsnio 1 dalyje numatytą turinio viršenybės
prieš formą principą, vertino, kad aptariamos sumos iš tikrųjų buvo išmokėtos ne UAB
„Promoto“, bet fiziniam asmeniui A. L.
Primintina, jog atvejais, kai mokesčio mokėtojo sandoris sudaromas siekiant
gauti mokestinę naudą, inter alia tiesiogiai ar netiesiogiai sumažinti mokėtinas
mokesčių sumas ar visiškai išvengti mokesčių mokėjimo, mokesčių administratorius,
apskaičiuodamas mokestį, taiko turinio viršenybės prieš formą principą. Šiuo atveju
mokesčių administratorius neatsižvelgia į formalią mokesčių mokėtojo veiklos išraišką,
bet atkuria iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja
apmokestinimą, ir mokestį apskaičiuoja pagal minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas
nuostatas (Mokesčių administravimo įstatymo 69 str. 1 d.).
Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija, nekartodama tų pačių argumentų,
pirmiausiai sutinka su vietos mokesčių administratoriaus ir mokestinį ginčą
nagrinėjusių institucijų, įskaitant pirmosios instancijos teismą, pateiktu ginčo teisiniams
santykiams aktualių Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau
– ir GPM įstatymas), Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – ir
Sveikatos draudimo įstatymas) bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo
nuostatų aiškinimu, jog UAB „Vandens siurbliai“ išmokant dividendus prieš tai aptartu
būdu, buvo išvengta tų mokestinių prievolių, kurios atsirastų, jei šios sumos, kaip
dividendai, būtų tiesiogiai išmokėtos A. L.
Toliau pastebėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą
yra konstatavęs, kad siekiant konkrečiai situacijai taikyti Mokesčių administravimo
įstatymo 69 straipsnio 1 dalies nuostatas, būtina nustatyti, jog mokesčių mokėtojas,
sudarydamas atitinkamus sandorius ar vykdydamas tam tikras ūkines operacijas,
siekė vienintelio tikslo – gauti mokestinę naudą. Kai objektyviai nustatoma, kad
atitinkamas sandoris (ūkinė operacija) turėjo kitus, ekonomiškai arba kitaip
pagrįstus tikslus, nurodyta norma negali būti taikoma net ir tuo atveju, kai mokesčio
mokėtojas turėjo iš šio sandorio (ūkinės operacijos) atitinkamą mokestinę naudą
(pvz., žr. 2008 m. vasario 20 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-250/2008;
2007 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-719/2007; 2012 m. gruodžio
10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-2698/2012; 2013 m. kovo 5 d. nutartį
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administracinėje byloje A556-404/2013 ir kt.). Iš tiesų joks teisės aktas neįpareigoja
mokesčių mokėtojo, esant galimybei pasirinkti vieną iš kelių teisėto elgesio modelio
variantų, rinktis tokį, pagal kurį jam atsirastų didžiausia mokestinė prievolė. Įstatymai
taip pat neįpareigoja (nenustato prievolės) rinktis tokį turto perleidimo (sandorių
sudarymo) būdą, kuris būtų naudingiausias valstybės biudžetui. Akivaizdu, jog
sąžiningai veikiantis asmuo (teisės subjektas, mokesčių mokėtojas) turi teisę bei
galimybę numatyti savo veiksmų mokestines pasekmes ir pasirinkti tokį teisėtą
veiklos modelį, kuris leistų vykdyti savo veiklą mažiausiomis išlaidomis, jei tik nėra
pažeidžiamas draudimo piktnaudžiauti teise principas. Todėl vien tik aplinkybė, kad
sudarydamas atitinkamus sandorius ar juose dalyvaudamas mokesčių mokėtojas
įgijo tam tikrą mokestinį pranašumą, savaime nėra pagrindas konstatuoti, jog šie
sandoriai buvo sudaryti piktnaudžiaujant mokesčių mokėtojui suteiktomis teisėmis.
Tuo tikslu būtina nustatyti įgyjamo mokestinio pranašumo prieštaravimą mokesčių
įstatymų nuostatomis siekiamam tikslui, taip pat nustatyti objektyvių požymių visumą,
kuri patvirtintų, kad nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį
pranašumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A575-371/2011; 2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A438-201/2011; 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-2316/2011; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A575-3448/2011).
Tačiau nagrinėjamu atveju išplėstinė teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje
surinktais duomenimis, inter alia juos vertindama pagal Administracinių bylų
teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatytas proceso taisykles, neturi pagrindo
abejoti vietos mokesčių administratoriaus ir mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų,
įskaitant pirmosios instancijos teismą, pateikta išvada, jog minėtos 2009 m. birželio
29 d. pareiškėjo akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymu ir kitomis tarpinėmis
operacijomis iš esmės buvo siekiama vienintelio tikslo – įgyti mokestinę naudą, t. y.
sudaryti prielaidas UAB „Vandens siurbliai“ A. L. išmokėti atitinkamas sumas iš šios
bendrovės nepaskirstyto pelno išvengiant mokesčių įstatymuose numatytų mokestinių
prievolių. Tokį vertinimą pagrindžiančios aplinkybės ir jų turinys yra išsamiai atskleisti
atlikto mokestinio patikrinimo akte, ginčijamame vietos mokesčių administratoriaus
sprendime, atkartotos mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų sprendimuose, todėl jų
detalus pakartojimas šiame baigiamajame teismo akte būtų perteklinis. Pastebėtina ir
tai, jog pareiškėjo mokestinio patikrinimo, sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo
bei mokestinio ginčo nagrinėjimo metu pateikti paaiškinimai bei duomenys apie UAB
„Promoto“ paskirtį ir veiklos tikslus, galimai planuojamą vykdyti veiklą (investicijas),
A. L. ketinimus nebedalyvauti UAB „Vandens siurbliai“ veikloje ir kitas ginčo teisiniams
santykiams reikšmingas aplinkybes, juos (paaiškinimus ir duomenis) analizuojant visų
byloje nustatytų duomenų kontekste (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str.
6 d.), nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo kitaip vertinti aptariamų mokestinių
teisinių santykių. Byloje galima daryti pagrįstą išvadą, jog mokesčių administratorius
įvykdė jam Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą
ir pagrįstai sprendė, jog yra pagrindas ginčo mokestinius santykius vertinti taikant
Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje įtvirtintą turinio viršenybės prieš
formą principą bei klausimą dėl šiuose santykiuose dalyvaujančių subjektų mokestinių
prievolių spręsti pagal to paties įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas taisykles.
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V.
Minėta, jog mokestines prievoles apskaičiuojant pagal Mokesčių administravimo
įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje numatytas taisykles, neatsižvelgiama į formalią mokesčių mokėtojo veiklos išraišką, bet yra atkuriamos iškreipiamos ar slepiamos aplinkybės, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, ir mokestis apskaičiuojamas
pagal mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas. Taikant šias taisykles, kaip teisingai
sprendė vietos mokesčių administratorius, nagrinėjamu atveju pareiškėjo 2009 m. spalio 8 d., 2010 m. gegužės 7 d. ir 2010 m. rugsėjo 17 d. UAB „Promoto“ išmokėtos sumos
apmokestinimo tikslais turi būti pripažintos A. L. išmokėtais dividendais ir, atitinkamai,
šio asmens pajamomis iš paskirstytojo pelno GPM įstatymo 12 straipsnio (2008 m.
gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111 redakcija) prasme. Tokios gyventojo pajamos yra
apmokestinamos GPM (GPM įstatymo 5 str. 1 ir 2 d., 6 str. 2 d. (2002 m. liepos 2 d.
įstatymo Nr. IX-1007, 2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111 redakcijos) bei, kiek
tai susiję su 2009 metų ginčo pajamomis, nuo šių pajamų turi būti sumokėtos PSD
įmokos (Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 8 d. (2009 m. vasario 19 d. įstatymo
Nr. XI-183 redakcija).
Pasisakant dėl to, kuriam iš minėtų mokestinių santykių dalyvių (t. y., ar pareiškėjui, ar A. L.) teko (tenka) pareiga į valstybės biudžetą įmokėti GPM bei PSD įmokas,
pažymėtina, kad Lietuvos vieneto fiziniam asmeniui (gyventojui) išmokėti dividendai, vadovaujantis GPM įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktu (2008 m. gruodžio
23 d. įstatymo Nr. XI-111 redakcija), priskiriamos šio asmens (gyventojo) A klasės
pajamoms. Atitinkamai Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo išmokėdamas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės
pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą GPM įstatymo nustatytą pajamų mokestį, jeigu šios išmokos nėra priskiriamos neapmokestinamosioms
pajamoms (GPM įstatymo 23 str. 1 d. (2003 m. lapkričio 25 d. įstatymo Nr. IX-1848 redakcija). Šis Lietuvos vienetas nuo gyventojo A klasės pajamoms priskiriamų išmokų,
išmokėtų iki atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 dienos, o nuo išmokų,
išmokėtų po atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotas pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio paskutinės dienos (GPM įstatymo 23 str. 3 d. (2003 m. lapkričio 25 d. įstatymo Nr. IX 1848). Kiek tai susiję su 2009
metais išmokėtomis ginčo sumomis, Sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnio 6 dalis
(2009 m. vasario 19 d. įstatymo Nr. XI-183 redakcija) įtvirtino, kad PSD įmokas nuo
aptariamų pajamų apskaičiuoti ir sumokėti turėjo tokias pajamas išmokantis asmuo
GPM įstatyme nustatytais terminais.
Taikant turinio viršenybės prieš formą principą ir pagal Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas taisykles atkūrus iškreiptas ir paslėptas
aplinkybes, sutiktina su vietos mokesčių administratoriaus vertinimu, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Vandens siurbliai“ pripažintinas mokestį išskaičiuojančiu
(pajamas išmokančiu) asmeniu apžvelgtų GPM įstatymo ir Sveikatos draudimo įstatymo nuostatų prasme. Atitinkamai, kaip iš esmės teisingai sprendė vietos ir centrinis
mokesčių administratoriai bei Mokestinių ginčų komisija, būtent jam (pareiškėjui) pagal ginčo teisiniams santykiams aktualų teisinį reguliavimą teko pareiga nuo išmokė253
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tų ginčo sumų išskaičiuoti (apskaičiuoti) ir nustatytais terminais bei tvarka į valstybės
biudžetą sumokėti atitinkamo dydžio GPM bei PSD įmokas.
Nukrypdamas nuo šių (mokesčių) įstatymų nuostatų pirmosios instancijos teismas iš esmės sprendė, jog atvejais, kai nustatomos Mokesčių administravimo įstatymo
69 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos dėl mokestinės naudos (priešingos teisei) gavimo, nesumokėtas mokestis gali būti tiesiogiai išieškotas iš mokesčio mokėtojo, gavusio tokią mokestinę naudą, o ne iš mokestį išskaičiuojančio asmens. Kategoriškai
nepaneigdama tokio vertinimo galimybės ir jo teisingumo tam tikrais atvejais, išplėstinė teisėjų kolegija vis dėlto pastebi, kad, skirtingai nei sprendė Vilniaus apygardos
administracinis teismas, negalima teigti, jog vien nustatymas, kad atitinkamų mokestinių teisinių santykių kvalifikavimui reikšmingi mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė
operacija ar bet kokia jų grupė buvo sudaryti turint (vienintelį) tikslą gauti mokestinę
naudą, savaime eliminuoja mokestį išskaičiuojančio asmens (nagrinėjamu atveju – pareiškėjo) pareigą nuo minėtų gyventojo A klasės pajamų išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti atitinkamas mokesčių bei kitų privalomųjų įmokų sumas.
Šiuo aspektu pirmiausia pastebėtina, kad taikant turinio viršenybės prieš formą
principą ir (ar) mokėtinus mokesčius apskaičiuojant pagal Mokesčių administravimo
įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles, iš esmės yra atliekamas konkretaus mokestinio teisinio santykio dalyvių veiklos turinio vertinimas. Šis veiklos vertinimas atliekamas siekiant ne sukurti, pakeisti ar panaikinti mokestinius teisinius
santykius, t. y. santykius, kurie yra reguliuojami mokesčių įstatymų ir juos lydinčių
teisės aktų, bet siekiant tinkamai kvalifikuoti nustatytas tikrąsias teisiškai reikšmingas
aplinkybes, tokiu būdu atskleidžiant realiai atsiradusius ir egzistuojančius mokestinius teisinius santykius (šiuo klausimu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. balandžio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A442-724/2013). Atkūrus iškreiptas ir (ar) slepiamas aplinkybes, šios aplinkybės
turi būti kvalifikuojamos pagal atitinkamas (mokesčių) įstatymų nuostatas, o tai inter
alia reiškia, jog ir subjektas, atsakingas už atitinkamų mokestinių prievolių įvykdymą,
turi būti identifikuojamas būtent pagal atitinkamas mokesčių įstatymų nuostatas. Nei
Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnis, nei šio įstatymo 69 straipsnio 1 dalis, kuriais nagrinėjamu atveju rėmėsi mokesčių administratorius, savaime nesuteikia
teisės atitinkamas mokestines prievoles paskirstyti kitiems asmenims, nei tiems, kurie
eksplicitiškai nurodyti atitinkamo mokesčio įstatyme. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, pagal ginčo teisiniams santykiams taikytinas GPM įstatymo bei Sveikatos draudimo
įstatymo nuostatas būtent pareiškėjas pripažintinas mokestį išskaičiuojančiu asmeniu,
būtent jam pagal bendrąją taisyklę teko (tenka) šiuose mokesčių teisės aktuose nustatyta prievolė išskaičiuoti nuo mokesčių mokėtojo (A. L.) gautų A klasės pajamų GPM
bei PSD įmokas ir šias sumas nustatyta tvarka bei terminais sumokėti į biudžetą.
Kita vertus, taip pat nurodytina, jog mokestį išskaičiuojantis asmuo, kaip jis apibrėžiamas Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje, dalyvauja dvejopame su mokestinės prievolės įvykdymu susijusiame teisiniame santykyje, kai vienas asmuo pagal mokesčio įstatymą privalo mokėti mokestį, o kitas asmuo šią prievolę
faktiškai atlieka, sumokėdamas (pervesdamas) į biudžetą nustatyta tvarka apskaičiuotą
mokestį. Šiuo atveju viena mokestinė prievolė tenka mokesčio mokėtojui ir mokestį
išskaičiuojančiam asmeniui. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo, kiek tai susiję
su aptariamų prievolių vykdymu, paprastai pakeičia mokesčių mokėtoją (šiuo klausimu,
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be kita ko, žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 12 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A438-359/2010). Tačiau tai nereiškia, jog visais
atvejais eliminuojama mokesčio mokėtojo pareiga įvykdyti mokestinę prievolę, kai jos
neįvykdo (netinkamai įvykdo) mokestį išskaičiuojantis asmuo.
Iš tiesų vienas iš pagrindinių apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir
taikymo principų yra mokesčių teisingumo (Mokesčių administravimo įstatymo
6 str.). Šio principo taikymas mokestiniuose santykiuose yra neatsiejamas nuo
Mokesčių administravimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos mokesčių
administratoriaus pareigos, administruojant mokesčius, vadovautis protingumo ir
teisingumo kriterijais. Tai, be kita ko, reiškia, jog mokesčių administratorius savo
veikloje privalo vadovautis ne tik formaliomis mokesčių teisės aktuose nustatytomis
taisyklėmis, bet ir minėtais kriterijais (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2005 m. gegužės 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A5-518/2005;
2007 m. lapkričio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A17-1086/2007; 2005 m.
rugsėjo 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A5-1075/2005). Analogiška pareiga
tenka ir mokestinį ar kitą ginčą dėl mokesčių administratoriaus veiksmų (neveikimo),
susijusį su mokesčių administravimu, nagrinėjančioms institucijoms, įskaitant administracinius teismus.
Be to, mokestiniuose teisiniuose santykiuose reikšmingi ir mokesčių visuotinio
privalomumo bei mokesčių mokėtojų lygybės principai (Mokesčių administravimo
įstatymo 7 str. ir 8 str. 1 d.), kurie pažeidžiami, kai, pavyzdžiui, mokesčiai (jų dalis)
yra nesumokami ar mokestinė prievolė vykdoma nesilaikant įstatyme numatytų terminų. Aptariamiems santykiams svarbus ir bendrasis sąžiningumo principas, be kita
ko, reikalaujantis mokesčio mokėtojo (įskaitant mokestį išskaičiuojantį asmenį) atidumo, rūpestingumo bei draudžiantis piktnaudžiauti teise. Netoleruotina ir viešąjį interesą pažeidžiančia pripažintina situacija, kai, pavyzdžiui, dėl atitinkamame mokestiniame
santykyje dalyvavusių asmenų piktnaudžiavimo teise, sukčiavimo ir kitokio teisės aktams prieštaraujančio mokestinės naštos (su)mažinimo, mokesčių mokėtojai (mokestį
išskaičiuojantys asmenys) išvengtų jiems tenkančių mokestinių prievolių, atitinkamos
sumos nebūtų sumokėtos į biudžetą.
Neabejotina, jog mokestiniuose teisiniuose santykiuose, kuriuose dalyvauja mokestį išskaičiuojantis asmuo ir kuriuose yra nustatyta šių santykių dalyvių (dalies ar
visų) veikla, susijusi su siekiu įgyti (teisei prieštaraujančią) mokestinę naudą, formalus mokesčių įstatymo nuostatų taikymas tam tikrais atvejais būtų nesuderinamas su
minėtais mokesčių teisėje (administruojant mokesčius) taikomais principais bei kriterijais. Akivaizdu, jog, pavyzdžiui, aptariamiems principams ir kriterijams prieštarautų reikalavimas mokestį išskaičiuojančiam asmeniui į biudžetą įmokėti atitinkamus
mokesčius ir su jais susijusias sumas (delspinigius, baudas), jei mokestinė nepriemoka
susidarė dėl mokesčių mokėtojo sukčiavimo, piktnaudžiavimo teise ar kitų teisei prieštaraujančių veiksmų, apie kuriuos pirmasis (mokestį išskaičiuojantis) asmuo, veikdamas sąžiningai ir rūpestingai, nežinojo ir negalėjo žinoti. Neturėtų būti paneigiama
mokesčių mokėtojo mokestinė prievolė ir tais atvejais, kai inter alia Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais mokestinių santykių dalyviai tikslingai siekia perkelti mokesčių mokėjimą mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, kuris dėl mokumo problemų (pvz., gresiančio bankroto) šių prievolių akivaizdžiai
negalės įvykdyti (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio
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12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-359/2010). Tačiau net ir konstatavus Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, bet nenustačius jokių išskirtinių ir ypatingų aplinkybių, kurios reikalautų klausimą dėl asmens,
atsakingo už mokestinės prievolės įvykdymą, spręsti taikant minėtus principus ir kriterijus, t. y. nesant teisinio pagrindo nukrypti nuo formalių teisės aktų nuostatų, pareiga
įvykdyti aptariamo pobūdžio mokestines prievoles tenka būtent įstatymų leidėjo nurodytam mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, nepriklausomai nuo to, kuris iš mokestinių teisinių santykių dalyvių gavo atitinkamą mokestinę naudą. Būtent toks vertinimas
atsispindi ir dominuojančioje administracinių teismų praktikoje (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A556-1034/2009; 2011 m. vasario 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-66/2011;
2011 m. vasario 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-371/2011; 2011 m. kovo
31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-662/2011; 2012 m. sausio 30 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A602-158/2012 ir kt.).
Būtina pabrėžti ir tai, jog, skirtingai nei teigia pareiškėjas, vien faktinė aplinkybė, kad atitinkamos sumos (išmokos) mokesčio mokėtojui išmokėtos iš jų (šių sumų)
neišskaičiavus mokėtinų mokesčių ir (ar) kitų privalomųjų mokėjimų, savaime negali
būti vertinama, kaip paneigianti aptariamas mokestį išskaičiuojančio asmens pareigas.
Priešingas vertinimas akivaizdžiai neatitiktų tikslų, kurių įstatymų leidėjas siekė nustatydamas mokestį išskaičiuojančio asmens prievoles, mokesčių teisės aktuose nustatytos
pareigos išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokėtiną mokestį ir jį sumokėti į biudžetą
vykdymas priklausytų tik nuo šio (mokestį išskaičiuojančio) asmens valios, kas neabejotinai paneigtų aptariamos pareigos paskirtį.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog, nesant mokesčių įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose nustatytų specialių nuostatų, taikant Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje įtvirtintą turinio viršenybės prieš formą principą ir (ar) mokėtinus mokesčius apskaičiuojant pagal to paties
įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles, mokesčių teisės aktuose nustatyta
mokestį išskaičiuojančio asmens prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokestį ir jį
sumokėti į biudžetą gali būti perkelta atitinkamo mokesčio įstatyme nurodytam mokesčio mokėtojui tik tokiu atveju, jei toks neperkėlimas pažeistų mokesčių mokėtojų
lygybės, teisingumo, visuotinio privalomumo, sąžiningumo principus ir (ar) neatitiktų
protingumo bei teisingumo kriterijų, kurių turi būti paisoma mokesčių administratoriui administruojant mokesčius. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į konkrečiame
mokestiniame santykyje susiklosčiusias individualias aplinkybes.
Tokios išvados negali paneigti pareiškėjo bei pirmosios instancijos teismo nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys, kurios nagrinėjamu atveju
ginčo šalims neturi res judicata galios. Be to, kiek tai susiję su šiame teismo baigiamajame akte pateiktomis teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis, primintina, kad teismų
praktika nėra ir negali būti visiškai statiška. Ji gali būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, kaip yra nagrinėjamu atveju, šį būtinumą tinkamai motyvuojant. Tinkamai motyvuota teismų praktikos kaita, kai ji nėra atsitiktinė, atitinka teisinės valstybės imperatyvą (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m.
kovo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A143-67/2009,
Administracinė jurisprudencija Nr. 7(17), 2009, p. 289–303; 2008 m. rugsėjo 4 d.
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išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556-984/2008,
Administracinė jurisprudencija Nr. 6(16), 2008, p. 224–239).
VI.
Sprendžiant klausimą dėl prieš tai išdėstytų taisyklių taikymo ginčo teisiniams
santykiams pastebėtina, jog mokestinio patikrinimo metu nustatytos ginčo teisinių santykių kvalifikavimui reikšmingos aplinkybės apie pareiškėjo direktoriaus
(t. y. UAB „Vandens siurbliai“ vardu veikiančio asmens) A. L. ryšius su UAB „Promoto“
akcininkais, pastarosios bendrovės darbuotojų (direktoriaus ir buhalterės) darbą UAB
„Vandens siurbliai“, ginčo mokestinių santykių dalyvių veiklos ypatumus, jas (aplinkybes) vertinant kitų surinktų įrodymų kontekste, leidžia neabejotinai teigti, jog pareiškėjas žinojo (turėjo žinoti) apie aptariamą teisės aktams prieštaraujantį mokestinės
naudos siekimą, tačiau jokių veiksmų nesiėmė. Nagrinėjamu atveju byloje nėra nustatyta jokių objektyviais įrodymais pagrįstų ypatingų ir (ar) išskirtinių aplinkybių, kurios
taikant minėtus principus bei kriterijus leistų nukrypti nuo aiškių šioje byloje taikytinų mokesčių įstatymų nuostatų bei pripažinti pareiškėją, kaip mokestį išskaičiuojantį asmenį, neatsakingu už ginčijamame vietos mokesčių administratoriaus sprendime
nurodytų mokestinių prievolių įvykdymą.
Ginčo atveju nekeliamas klausimas dėl apskaičiuotų GPM, PSD įmokų ir delspinigių dydžių, apeliacinės instancijos teismui pagal byloje surinktą medžiagą nekyla abejonių dėl šių sumų pagrįstumo. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat vertina, kad
nėra duomenų apie įstatyme numatytų atleidimo nuo skirtos baudos pagrindų buvimą
(Mokesčių administravimo įstatymo 141 str. 1 d. ir 2 d. (2007 m. liepos 3 d. įstatymo
Nr. X-1249 redakcija), apskaičiuodamos skiriamos baudos dydį mokesčių administratorius tinkamai vertino visas reikšmingas aplinkybes, teisingai taikė materialinės teisės
nuostatas.
Įvertinusi tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog skundžiami vietos mokesčių administratoriaus bei mokestinį ginčą nagrinėjusių atsakovo ir
Mokestinių ginčų komisijos sprendimai laikytini pagrįstais ir teisėtais. Juos panaikindamas pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ginčo teisiniams santykiams aktualias teisės normas, neteisingai vertino reikšmingas faktines bylos aplinkybes, todėl šio teismo sprendimas yra naikintinas ir priimamas naujas sprendimas,
kuriuo pareiškėjo skundas atmetamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nusprendžia:
Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą tenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vandens
siurbliai“ skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
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2.5. Bylos dėl statybos teisinių santykių
2.5.1. Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objekto valdytojo, planuojančio atlikti šio objekto vertingąsias savybes galinčius pažeisti tvarkybos darbus, pareigos
kompetentingam subjektui pateikti projektinius siūlymus arba raštu išdėstytą
informaciją apie numatomus darbus
Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau
– ir Įstatymas) 9 straipsnio pirmosios dalies nuostatas, Kultūros vertybių registre registruoto kultūros paveldo objekto, dėl kurio nėra priimtas sprendimas skelbti jį saugomu ar
neskelbti, valdytojas, planuojantis atlikti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes
galinčius pažeisti tvarkybos darbus, turi pateikti savivaldybės paveldosaugos padaliniui
projektinius siūlymus arba raštu išdėstytus numatomus darbus. Taigi Įstatymas vienareikšmiškai numato, kokiu būdu turi prasidėti viešojo administravimo procedūra, siekiant
atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus – objekto valdytojas, planuojantis atlikti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes galinčius pažeisti tvarkybos darbus, turi
pateikti savivaldybės paveldosaugos padaliniui projektinius siūlymus arba raštu išdėstytus numatomus darbus.
Tik gavęs pastaruosius duomenis (projektinius siūlymus arba raštu išdėstytus numatomus darbus), savivaldybės paveldosaugos padalinys gali spręsti, kurį iš elgesio modelių
pasirinkti – ar nustačius, kad numatomi darbai žalotų vertingąsias savybes, per 15 dienų
inicijuoti kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu (Įstatymo 9 str. 2 d.) ir atitinkamai
jam taikyti Įstatymo ketvirto skirsnio apsaugą, paveldosaugos reikalavimus išduoti kaip
saugomam objektui, ar neinicijuoti kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu ir paveldosaugos reikalavimus išduoti kaip objektui, kuris yra kultūros paveldo vertybė, bet nėra
paskelbtas saugomu. Tais atvejais, kai objekto valdytojas, planuojantis atlikti kultūros
paveldo objekto vertingąsias savybes galinčius pažeisti tvarkybos darbus, nepateikia nei
projektinių siūlymų, nei raštu išdėsto numatomus darbus, savivaldybės paveldosaugos
padalinys, vadovaudamasis bendraisiais gero viešojo administravimo principais bei siekdamas įgyvendinti Įstatymo paskirtį (išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą
ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis), turėtų
papildomai pareikalauti iš objekto valdytojo pateikti projektinius siūlymus ar numatomų
statybos darbų sąrašą, o tuo atveju, jei objekto valdytojas nepateiks prašomos informacijos, atsisakyti išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
Administracinė byla Nr. A525-1368/2013
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00032-2013-6
Procesinio sprendimo kategorija 13.1; 13.2; 13.6

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. gruodžio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
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Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Dalios Višinskienės (kolegijos
pirmininkė),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Neringos kelias“ ir atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Neringos kelias“ skundą atsakovui
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, trečiajam suinteresuotam
asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „TS Projects“ dėl sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Neringos kelias“ su skundu (b. l. 5−8) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) Klaipėdos
teritorinio padalinio 2012 m. gruodžio 11 d. išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus sandėlio (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir sandėlis) ir administracinio pastato (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir administracinis
pastatas), esančių (duomenys neskelbtini), Šilutės m., kapitalinio remonto projektui bei
išduoti naujus. Taip pat pateiktas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų (1 310 Lt) priteisimo iš atsakovo.
Paaiškino, kad administracinis pastatas ir sandėlis, vadovaujantis 2012 m. spalio 22 d. vertinimo tarybos aktu, kaip kompleksas įtraukti į Kultūros vertybių registrą. Pastatai yra valstybei priklausančiame žemės sklype, kurį patikėjimo teise valdo
valstybės įmonė Turto fondas, o nuomos teise – pareiškėjas. 2012 m. lapkričio 30 d.
pareiškėjas kreipėsi į atsakovą su prašymu išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus minėtų pastatų kapitalinio remonto projektui rengti. Išnagrinėjęs šį prašymą,
atsakovas išdavė neprotingus, perteklinius specialiuosius paveldosaugos reikalavimus,
pažeidžiančius pareiškėjo teisę į nuosavybę. Teigė, jog ginčo pastatai kaip kompleksas
buvo įtraukti į Kultūros vertybių registrą, jiems taikyta nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga – apskaita. Rėmėsi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 9, 10 straipsniais ir teigė, jog minėtų pastatų
teisinė apsauga apsiribojo tik pastatų komplekso apskaita, objektas nebuvo skelbiamas
saugomu, tad jam netaikomas ir trečias apsaugos etapas – tvarkyba, reglamentuojama
Įstatymo 23 straipsnyje. Nurodė, kad ginčo pastatų kapitalinio remonto darbų projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Įstatymu bei išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, tačiau jiems netaikomi specialieji reikalavimai, numatyti Įstatymo
9, 19, 23 straipsniuose. Tačiau nagrinėjamu atveju paveldosaugos reikalavimai išduoti
ne kaip objektui esančiam nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, o kaip objektui
jau paskelbtam saugomu, nurodant neprotingus, savininko išlaidas didinančius reikalavimus, beprasmiškai ilginant laiką atstatant apgriuvusius pastatus.
Atsakovas Departamentas pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 29−32), kuriuo prašė
skundą atmesti.
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Nurodė, kad aptariami pastatai patenka į registruotos kultūros vertybės Šilutės istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre (duomenys neskelbtini) teritoriją, kuri Kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190
yra pripažinta valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui, be to, pastatai yra įregistruotos kultūros vertybės Pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre (duomenys neskelbtini) dalis. Pažymėjo, kad jeigu pastatas nėra pripažintas kultūros vertybe, bet patenka į valstybės saugomos kultūros
vertybės teritoriją, norint vykdyti statybos darbus privalu vadovautis Paveldo tvarkybos reglamento bei Įstatymo nuostatomis (rėmėsi Klaipėdos apygardos administracinio
teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I-315-342/2012, kuris Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A602-2817/2012 paliktas nepakeistu). Taip pat nurodė, kad Įstatymo 23 straipsnyje
išdėstytos nuostatos dėl kultūros paveldo objektų tvarkybos taikomos ne tik Kultūros
ministro nustatyta tvarka saugomais paskelbtiems kultūros paveldo objektams, bet ir
visiems objektams registruotiems kaip nekilnojamosios kultūros vertybės. Pažymėjo,
kad iš 2012 m. lapkričio 29 d. pateikto pareiškėjo prašymo dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išdavimo, neįmanoma nustatyti, ar planuojami kapitalinio remonto
darbai nepažeis kultūros vertybės – pastatų komplekso bei atskirų jo dalių – administracinio pastato ir sandėlio vertingųjų savybių. Todėl nurodydamas vadovautis Įstatymo 9 straipsniu atsakovas siekė, jog valdytojas informuotų už paveldo apsaugą atsakingas institucijas, jei jo planuojami kapitalinio remonto darbai gali pažeisti minėto
komplekso nustatytas vertingąsias savybes arba būtų aptiktos naujosios nekilnojamojo
daikto vertingosios savybės.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „TS Projects“ atsiliepime į skundą
(b. l. 22−23) nurodė, kad sutinka su skundo reikalavimais ir prašė skundą tenkinti.
Paaiškino, jog pareiškėjas kreipėsi į UAB „TS Projects“ dėl ginčo pastatų techninio projekto rengimo, buvo sudaryta projektavimo darbų rangos sutartis.
2012 m. lapkričio 29 d. UAB „TS Projects“ kreipėsi į atsakovą dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išdavimo. 2012 m. gruodžio 11 d. atsakovo išduotose specialiuose
paveldosaugos reikalavimuose numatyta atlikti paveldosauginę ekspertizę, prieš projektavimą atliktų žvalgomųjų architektūrinių, konstruktyvių tyrimų pagrindu parengti
projektinius pasiūlymus ir teikti juos atsakovui. Teigė, jog tokie reikalavimai keliami
pastatams, kurie yra saugomi valstybės ir įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių
registrą, o pareiškėjui priklausantys pastatai nėra paskelbti saugomais kultūros paveldo
objektais, todėl atsakovas nustatė neprotingus reikalavimus, ypač didinančius savininko išlaidas ir beprasmiškai ilginant laiką atstatant apgriuvusius pastatus.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 11 d. sprendimu
(b. l. 75−81) pareiškėjo UAB „Neringos kelias“ skundą tenkino iš dalies. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012 m.
gruodžio 11 d. sprendimą Nr. (12.14)2Kl-556 dalyje, kuria nustatytas specialusis paveldosaugos reikalavimas vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsniu ir techninio projekto sudėtyje pateikti paveldosauginę ekspertizę, panaikino. Pareiškėjo skundą kitoje dalyje atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjui
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UAB „Neringos kelias“ iš atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos (kodas 188692688) priteisė 403,00 Lt išlaidų, susijusių su skundo surašymu
ir padavimu atlyginimą ir 100,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio išlaidų atlyginimą.
Teismas, remdamasis bylos medžiaga nustatęs bylai reikšmingas faktines aplinkybes ir aptaręs ginčui aktualų teisinį reguliavimą pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad
ginčo pastatai yra Kultūros vertybių registre registruoti kultūros paveldo objektai, projektuotojas kartu su prašymu išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, privalėjo pateikti projektinius pasiūlymus ar raštu išdėstyti numatomus darbus. Tačiau iš
prašymo turinio akivaizdu, jog jame nėra nurodyti kultūros paveldo objektuose numatomi atlikti darbai, nepateikti projektiniai pasiūlymai, šių aplinkybių negalima nustatyti ir iš prie prašymo pridedamų dokumentų. Visi duomenys apie ginčo administraciniame pastate bei sandėlyje nustatytas vertingąsias savybes yra vieši, tai yra laisvai
prieinami Kultūros vertybių registre. Projektuotojas privalo tai žinoti ir prieš kreipiantis į atsakovą parengti projektinius pasiūlymus, atsižvelgiant į Kultūros vertybių registre užfiksuotas statinių vertingąsias savybes. Tačiau projektuotojas teikė atsakovui tik
formalų prašymą, nurodant, kad specialieji paveldosaugos reikalavimai reikalingi ginčo
pastatų kapitalinio remonto projektui rengti, nenurodant, kokius konkrečiai remonto
darbus numato atlikti ir, ar šie darbai nepažeis ginčo pastatuose nustatytų vertingųjų
savybių.
Teismas pažymėjo ir tai, kad pareiškėjui priklausantys ginčo pastatai bei jų apsaugos teritorija patenka į registruotos kultūros vertybės Šilutės istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre (duomenys neskelbtini) teritoriją, kuri Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 yra pripažinta valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui. Šiam saugomu paskelbtam
kultūros paveldo objektui (Šilutės istorinės dalies teritorija) yra taikoma viešajam pripažinimui ir naudojimui saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, kuri reglamentuota Įstatymo 19 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje yra numatyti draudimai,
tame tarpe ir draudimas naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės
pase nurodytas vertingąsias savybes. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo ginčo pastatai
yra kultūros vertybės Šilutės istorinės dalies teritorijoje, norint jame vykdyti statybos (kapitalinio remonto) darbus, be kita ko, pareiškėjas privalo vadovautis ir Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtinto Kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu
Nr. ĮV-329 (toliau – Tvarkybos reglamentas). Pagal Tvarkybos reglamento 16 punktą
projektiniais pasiūlymais saugomo objekto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo išreiškia, kaip numato įgyvendinti savo planuojamą veiklą kultūros paveldo objekte arba šio
objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje esančiame objekte. Šio reglamento 17 punktas
įtvirtina, jog projektinius pasiūlymus rengia reglamento 7 punkte nurodyti rengėjai,
remdamiesi kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentais, prieš projektavimą atliktų tyrimų išvadomis, istoriniais, ikonografiniais ir kitais duomenimis. Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objektų teritorijoje ar apsaugos zonoje, vadovaujamasi šiuo reglamentu bei statybos techniniu
reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ nustatytais reikalavimais. Tuo
tarpu reglamento 18 punkte, be kita ko, numatyta, jog projektiniai pasiūlymai turi būti
pateikti patikrinti (pritarti) už kultūros paveldo apsaugą atsakingai valstybės arba vietos savivaldybės institucijai (pagal kompetenciją), kuri pateiktiems pasiūlymams pri261
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taria raštu arba institucijos spaudu „Patikrinta“ ir projektinius pasiūlymus tikrinusio
(jiems pritarusio) specialisto parašu (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2012 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2817/2012).
Esant šioms aplinkybėms, teismas darė išvadą, jog atsakovas pagrįstai skundžiamame akte nustatė reikalavimus vadovautis Įstatymo 9, 19 straipsniais bei projektinius
pasiūlymus rengti Tvarkybos reglamento IV skyriuje nustatyta tvarką.
Pasisakydamas dėl skundžiamame sprendime esančio nurodymo taip pat vadovautis ir Įstatymo 23 straipsnio reikalavimais ir techninio projekto sudėtyje atlikti
paveldosauginę ekspertizę, teismas nurodė, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto
paveldosaugos ekspertizės privalomumo atvejus ir tvarką nustato Paveldo tvarkybos
reglamentas PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos
ekspertizės atlikimo taisyklės“. Šio reglamento 3 punkte numatyta, kad paveldosaugos
(specialioji) ekspertizė yra privaloma, kai: nekilnojamojo kultūros paveldo statinio
projekte numatomi šio statinio (jo teritorijos) tvarkomieji statybos darbai arba kartu
su jais ir tvarkomieji paveldosaugos darbai (3.1. punktas); rengiamas tik nekilnojamojo kultūros paveldo statinio (jo teritorijos) tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas (3.2. punktas). Minėta, kad projektuotojas atsakovui pateikė tik formalų prašymą
išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus ginčo pastatų kapitalinio remonto
projekto rengimui, nenurodant kokius konkrečiai darbus siekiama atlikti. Atsižvelgiant
į teisinį reglamentavimą bei nustatytas faktines aplinkybes teismas darė išvadą, jog atsakovas pirmiausia gavęs teisės aktų nustatyta tvarka parengtus projektinius pasiūlymus turi įvertinti juose nurodytų tvarkybos darbų pobūdį ir apimtį jų įtaką kultūros
paveldo objekto vertingosioms savybėms, tuomet priimti sprendimą ar šiuos kultūros
paveldo objektus reikalinga saugoti ir inicijuoti arba neinicijuoti šių objektų skelbimą
saugomais. Neatlikus šių veiksmų ir nepriėmus sprendimo skelbti ginčo pastatus saugomais, atsakovas neturėjo pagrindo skundžiamame akte nustatyti reikalavimus vadovautis Įstatymo 23 straipsniu bei techninio projekto sudėtyje atlikti paveldosauginę
ekspertizę. Įstatymo 23 straipsnis reglamentuojantis kultūros vertybių objektų tvarkybą, patenka į Įstatymo ketvirtą skyrių „Nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimas“ ir
jame išdėstytos teisės normos taikomos jau saugomais pripažintiems kultūros paveldo
objektams.
Sistemiškai aiškinęs ir analizavęs aktualias teisės aktų normas, vertinęs faktinę bylos situaciją, teismas darė išvadą, kad Departamentas 2012 m. gruodžio 11 d. sprendime Nr. (12.14)-2K1-556 nepagrįstai nustatė specialiuosius paveldosaugos reikalavimus,
nurodydamas vadovautis Įstatymo 23 straipsnio reikalavimais ir techninio projekto
sudėtyje atlikti paveldosauginę ekspertizę, todėl sprendimas šioje dalyje naikintinas,
tačiau sprendimas dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų nustatymo kitoje dalyje,
kurioje nustatyta vadovautis Įstatymo 9 ir 19 straipsniais, nepažeisti registruotų kultūros vertybių (ginčo pastatų) apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių,
prieš projektavimą atliktų žvalgomųjų architektūrinių konstruktyvių tyrimu pagrindu
parengti projektinius pasiūlymus bei teikti juos atsakovui yra teisėtas ir pagrįstas, todėl
paliktas nepakeistu.
Spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, teismas atsižvelgė
į tai, kad patenkinta 1/3 pareiškėjo reikalavimų ir šia apimtimi mažino bylinėjimosi
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išlaidų atlyginimą bei priteisė 403,00 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (1 210,00 × 1/3
= 403,00).
III.
Pareiškėjas UAB „Neringos kelias“ pateikė apeliacinį skundą (b. l. 83−86), kuriame prašo panaikinti 2013 m. vasario 11 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą ir įpareigoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Klaipėdos teritorinį padalinį iš naujo apsvarstyti pareiškėjo pateiktą prašymą išduoti
specialiuosius paveldosaugos reikalavimus sandėlio (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir administracinio pastato (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys
neskelbtini), Šilutės m., kapitalinio remonto projektui rengti. Taip pat pateiktas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas.
Apeliaciniame skunde pateikia šiuos pagrindinius argumentus:
1. Teisės aktai nenumato pareiškėjui pareigos, gaunant specialiuosius reikalavimus
techniniam projektui rengti, atskleisti šio objekto, kaip kultūros paveldo, vertingąsias
savybes. Įstatymo 8 straipsnio 3−5 dalys patvirtina, kad pareiga atlikti istorinius ir fizinius žvalgomuosius darbus kyla atsakovui, be to, ginčo atveju, nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo taryba jau nustatė ir įregistravo vertingąsias savybes, tad niekam
nėra ne tik pareigos, bet ir prasmės iš naujo atlikti tuos pačius žvalgomuosius darbus.
Teismo sprendimas įpareigojantis tai atlikti pareiškėją yra nepagrįstas ir neteisėtas.
2. Teismas sprendime nepaaiškino, kodėl pareiškėjas privalo atlikti pakartotinai
žvalgomuosius tyrimus, taip pat teismas nesprendė klausimo, kodėl atsakovas, jei, kaip
teismas nurodė, „kad iš prašymo turinio akivaizdu, jog jame nėra nurodyti kultūros
paveldo objektuose numatomi atlikti darbai, nepateikti projektiniai pasiūlymai“, Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka nepaprašė papildyti prašymo pateikiant
tuos projektinius pasiūlymus. Atsakovas nepaprašė ir neleido pateikti projektinių pasiūlymų, kol nebus atlikti žvalgomieji tyrimai, o tai reiškia, kad teismas neteisingai suprato, kad pareiškėjas atsisakė pateikti projektinius pasiūlymus. Tai rodo, kad teismas
nesuprato ginčo esmės, jį neteisingai išsprendė. Mano, jog tai, kad pareiškėjui buvo
išduoti specialieji paveldosauginiai reikalavimai be projektinių pasiūlymų pateikimo,
įrodo, kad atsakovas suprato dėl kapitalinių darbų apimties. Teigia, jog manydamas,
kad specialieji paveldosauginiai reikalavimai negalėjo būti išduoti, nes pareiškėjas nepateikė preliminarių projektinių pasiūlymų, teismas turėjo juos panaikinti ir įpareigoti atsakovą pareiškėjo prašymą dėl paveldosauginių reikalavimų išdavimo svarstyti iš
naujo.
3. Iš teismo sprendimo nėra aišku, ar pareiškėjui dabar reikia atlikti žvalgomuosius tyrimus ir tada pateikti preliminarius projektinius pasiūlymus, ar galima atsakovui iš karto pateikti tuos pasiūlymus, ar pareiškėjas iš naujo gali kreiptis į atsakovą dėl
naujų specialiųjų paveldosauginių reikalavimų išdavimo, jei taip, kokiu tikslu vėl reikia
iš naujo kreiptis, jei jau kartą buvo kreiptasi ir šios sąlygos išduotos. Teismas taip pat
neatsakė, ar iš specialiųjų reikalavimu aišku, kokius darbus galima atlikti, kaip juos atlikti, kokias medžiagas naudoti ir pan., kad nebūtų pažeisti pastatų elementai turintys
vertingųjų savybių.
4. Teismas neteisingai nustatė kai kurias aplinkybes. Viena jų, tai, kad ginčo pastatai patenka į registruotą kultūros vertybę Šilutės istorinės dalies teritoriją, pripažin263
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tą valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui. Teigia, kad minėtiems pastatams apsaugos zonos nėra nustatytos ir teisės aktai nenumato tokiems pastatams
apsaugos zonų. Tai patvirtina Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašas, pagal kurį sandėlis į minėtą teritoriją nepatenka. Be to, minėta kultūros vertybė
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu pripažinta
valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui, tačiau viešoje erdvėje pateiktame minėtame įsakyme apie kultūros vertybę kodu (duomenys neskelbtini) nieko nėra
užsiminta.
5. Teismas Tvarkybos reglamento 16 punktą taikė neįsigilinęs į esamą situaciją.
Pareiškėjas nėra saugomo objekto valdytojas, nes pastatai, įtraukti į Kultūros vertybių
registrą, nėra saugomi, teismas pats nustatė tas aplinkybes, panaikindamas dalį ginčijamo atsakovo sprendimo, o žemės sklypas, kuriame yra ginčo objektai, taip pat nepaskelbtas saugomu. Ginčo žemės sklypas patenka į Nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritoriją ar apsaugos zoną, tačiau nėra saugomas ar paskelbtas saugomu objektu.
6. Pareiškėjui neaišku, kokius veiksmus jis turi atlikti, jei išduotose sąlygose nurodyta vadovautis Įstatymo 2, 9, 19, 23 straipsniais. Pažymi, kad Įstatymo 2 straipsnyje
apibrėžtos įstatymo sąvokos. Reikalavimas vadovautis visomis apibrėžtomis sąvokomis
yra labai formalus, nes savo techniniame projekte pareiškėjas visų sąvokų išvardinti
negalės. Nurodydamas vadovautis visomis, teismas privalėjo išsiaiškinti, ar tai būtų
galima įgyventi rengiamame projekte. Taip pat neaišku, ir tą taip pat turėjo išaiškinti
teismas, ką turėjo atsakovas omeny, liepdamas pareiškėjui, rengiant techninį projektą, atlikti visus veiksmus, numatytus šio Įstatymo 9 straipsnyje, nes beveik visi šiame
straipsnyje numatyti įpareigojimai numatyti kaip pareiga atsakovui, o ne pareiškėjui.
7. Teigia, kad išduoti paveldosauginiai reikalavimai nesusiję su konkrečiu objektu,
tinka visiems Kultūros vertybių registre registruotiems objektams. Tai leidžia atsakovui
piktnaudžiauti savo teisėmis ir projekto nederinti be jokių priežasčių, nurodant, kad
neįvykdyti reikalavimai, numatyti specialiuosiuose paveldosauginiuose reikalavimuose. Ateityje pareiškėjas apskųsti tokių sprendimų nebegalės, nes atsakovas nurodys, kad
išduoti paveldosauginiai reikalavimai nenuginčyti ir galiojantys.
8. Nurodo, kad už apeliacinio skundo surašymą sumokėjo 605,00 Lt bei 50,00 Lt
žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, prašo priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas, tiek pirmosios instancijos teisme (1 310 Lt), tiek apeliacinės instancijos teisme
(655,00 Lt).
Atsakovas Departamentas pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 103−107), kuriuo prašo atmesti UAB „Neringos kelias“ skundą kaip nepagrįstą ir pakeisti 2013 m. vasario 11 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą, paliekant galioti visą skundžiamą 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimą
Nr. (12.14)2K1- 556.
Atsiliepime į apeliacinį skundą pateikia tokius pagrindinius argumentus:
1. Byloje nėra duomenų, kad Departamentas pareiškėjui neleidžia pateikti preliminarių projektinių pasiūlymų ir pasiūlymus iš pareiškėjo priimtų tik tuo atveju, jei pareiškėjas iš naujo atliktų žvalgomuosius architektūrinius, konstruktyvinius tyrimus. Tyrimai reikalingi ne atskleisti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes (šio objekto
vertingosios savybės jau yra nustatytos), o parengti techninį projektą, kuris atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir jo realizavimas nepažeistų kultūros paveldo objekto
vertingųjų savybių. Pažymi, jog pareigą prieš ruošiant statybos darbų projektą (ar tam
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tikrais atvejais ir projekto įgyvendinimo metu) pasirūpinti atitinkamų tyrimų atlikimu
teisės aktai nustato ne Departamentui, o statytojui, projektuotojui ar rangovui.
2. Atsakovui UAB „TS projects“ pateiktame prašyme nebuvo nurodyta, jog
planuojami darbai gali pažeisti vertingąsias savybes, buvo nurodyta statybos darbų
rūšis − norima atlikti pastatų kapitalinį remontą, tad atsakovas, neturėdamas kitokių
duomenų ir preziumuodamas, jog valdytojas nesiekia pažeisti pastatų komplekso vertingųjų savybių ir žinodamas, jog siekiama pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijos, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir
pan.), išdavė specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, neturėdamas pagrindo inicijuoti kultūros paveldo objekto – pastatų komplekso, adresu (duomenys neskelbtini),
Šilutėje, skelbimą saugomu.
3. Akcentuoja, kad klausimas, kodėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2005 m. balandžio 29 d. įsakyme Nr. ĮV-190 apie kultūros vertybę kodu (duomenys neskelbtini) neužsiminta, buvo išspręstas teismo posėdžio metu. Viešai prieiname Kultūros vertybių registre bei išraše iš šio registro yra nurodyta, jog Šilutės miesto istorinės
dalies senasis kodas registre yra U45. Minėtame Kultūros ministro įsakyme nurodoma, jog kultūros vertybės U8-U53 yra pripažįstami saugomomis viešajam pažinimui
ir naudojimui. Be to, ginčydamas Šilutės miesto istorinės dalies statusą, pareiškėjas
peržengia bylos dalyko ribas.
4. Pareiškėjas yra sudaręs nuomos sutartį dėl ginčo žemės sklypo, tad akivaizdu,
jog jis yra žemės sklypo, esančio valstybės saugomos vertybės Šilutės miesto istorinėje
dalyje, valdytojas, todėl jam turi būti taikomos Tvarkybos reglamento nuostatos.
5. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo pastatai yra priskirtini ypatingų statinių kategorijai, jų kapitaliniam remontui turi būti rengiamas pilnos apimties (techninis ir darbo), o
ne supaprastintas (sumažintos apimties) projektas.
6. Departamento nurodymas, jog rengiant techninį projektą kapitaliniam remontui (duomenys neskelbtini), Šilutėje, privalu vadovautis Įstatymo 23 straipsniu ir techninio projekto sudėtyje pateikti paveldosauginę (tai yra specialiąją) ekspertizę yra
teisėtas ir teisingas. Tai pagrindžia teisės aktų nuostatos (Statybos įstatymo 1, 8 str.,
STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 7.1 p., Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-279/ĮV-233 „Dėl
Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 5 p.).
7. Teismas neprivalo aiškinti, ar ir kaip pareiškėjas turi vykdyti teisės aktų reikalavimus. Jei pareiškėjui neaiškus teismo sprendimas, jis galėjo kreiptis į teismą, prašydamas išaiškinti priimtą sprendimą. Be to, pareiškėjas kelia klausimus, kurie iš esmės
nepriskirtini šios bylos dalykui, ar net teismo kompetencijai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „TS projects“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo
apeliacinį skundą (b. l. 101−102), kuriame prašo patenkinti apelianto apeliacinį skundą
ir panaikinti 2013 m. vasario 11 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą, įpareigoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos
teritorinį padalinį iš naujo apsvarstyti pareiškėjo pateiktą prašymą išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus sandėlio (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir administracinio pastato (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini),
Šilutės m., kapitalinio remonto projektui rengti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
Nurodo, kad sutinka, su pareiškėjo pateiktu apeliaciniu skundu ir jų pateiktais ar265
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gumentais. Akcentuoja, jog tai, kad pareiškėjui buvo išduoti specialieji paveldosauginiai reikalavimai be projektinių pasiūlymų pateikimo, įrodo, kad atsakovas suprato dėl
kapitalinių darbų apimties, o teismas nusprendė priešingai, tad teismas nesuprato ginčo esmės ir jį neteisingai išsprendė.
Atsakovas Departamentas taip pat pateikė apeliacinį skundą (b. l. 93−96), kuriame prašo pakeisti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą, atmetant visą UAB „Neringos kelias“ skundą kaip nepagrįstą ir paliekant galioti KPD Klaipėdos TP 2012 m. gruodžio 11 d. administracinį aktą
Nr. (12.14)2Kl-556.
Apeliaciniame skunde pateikia šiuos pagrindinius argumentus:
1. Nesutinka su teismo išvada dėl Įstatymo 23 straipsnio taikymo. Teismas iš esmės
ignoravo Įstatymo nustatytas pareigas valdytojui ir visą atsakomybę už kultūros paveldo objekto tvarkybą nustatė atsakovui, o tai prieštarauja Įstatymo 9 straipsnio nuostatoms. UAB „TS Projects“ prašyme dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų nebuvo
nurodyta, jog planuojami darbai gali pažeisti vertingąsias savybes, byloje taip pat nėra
duomenų, jog valdytojas, vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, kreipėsi į savivaldybę, nurodydamas, jog jo planuojami darbai gali pažeisti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes. Įstatymo yra nustatyta, jog pirmiausia pats kultūros paveldo
objekto valdytojas turi įvertinti, ar jo planuojami darbai gali pažeisti objekto vertingąsias savybes. Pažymi, kad neracionalu skelbti kultūros paveldo objektus valstybės saugomais, kaskart atliekant jų remontą, kapitalinį remontą ar kitokius statybos darbus.
2. Teismo išvada, jog nebuvo nurodyta, kokius konkrečius darbus siekiama atlikti,
yra netiksli, nes UAB „TS Projects“ prašyme buvo nurodyta statybų rūšis – kapitalinis
remontas, tad Departamentas, neturėdamas kitokių duomenų ir preziumuodamas, jog
valdytojas nesiekia pažeisti pastatų komplekso vertingųjų savybių ir žinodamas, jog
siekiama pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijos, nekeičiant
statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan.), išdavė specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, neturėdamas pagrindo inicijuoti kultūros paveldo objekto − ginčo pastatų komplekso skelbimą saugomu.
3. Nesutinka su pareiškėjo ir teismo argumentais, jog į Kultūros vertybių registrą įtrauktiems, bet nepaskelbtiems saugomais objektams galioja tik vienintelis apsaugos reikalavimas – apskaita. Įstatymo 23 straipsnis reglamentuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą, nei vienoje šio straipsnio dalyje ar punkte nevartojama sąvoka
„valstybės saugomas kultūros paveldo objektas“ ar „saugomas kultūros paveldo objektas“, ši norma taikytina ne tik kultūros ministro nustatyta tvarka valstybės saugomais
paskelbtiems kultūros paveldo objektams, bet visiems objektams, registruotiems kaip
nekilnojamosios kultūros vertybės. Šiuo aspektu kartu pažymi, kad teismas neatkreipė dėmesio į Įstatymo 23 straipsnio 8 dalies normos taikymą. Paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos
ekspertizės atlikimo taisyklės“ taip pat nėra nurodyta, jog šis teisės aktas taikomas tik
valstybės saugomiems kultūros paveldo objektams.
4. Mano, jog pareiškėjui priteisiant bylinėjimosi išlaidas, žyminio mokesčio išlaidos taip pat turėtų būti proporcingai mažinamos.
Pareiškėjas UAB „Neringos kelias“ pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 108−109), kuriame prašo netenkinti atsakovo apeliacinio skundo, o patenkinti
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pareiškėjo (apelianto) pateiktą apeliacinį skundą visa apimtimi, t. y. panaikinti
2013 m. vasario 11 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą ir įpareigoti Departamentą iš naujo apsvarstyti pareiškėjo pateiktą prašymą išduoti specia-liuosius paveldosaugos reikalavimus sandėlio (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)
ir administracinio pastato (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys
neskelbtini), Šilutės m., kapitalinio remonto projektui rengti, bei priteisti bylinėjimosi
išlaidas.
Atsiliepime į apeliacinį skundą, be apeliaciniame skunde pateiktų argumentų,
nurodo:
1. Teisės aktuose nėra numatyta, kad pats valdytojas turi nuspręsti ir pranešti
Departamentui, kad atliekami darbai gali pažeisti objekto vertingąsias savybes. Teigia,
kad nekilnojamojo daikto savininkas nėra kompetentingas įvertinti vertingąsias savybes, nes tai gali padaryti tik kvalifikuotas specialistas, kuris toliau sprendžia inicijuoti
šį objektą skelbti saugomu ar ne. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, stengdamasis išvengti nesusipratimų, pats informavo atsakovą apie būsimas statybas ir paprašė specialiųjų
paveldosauginių reikalavimų.
2. Įstatyme labai aiškiai ir suprantamai išreikšta įstatymo leidėjo valia dėl atsakovo pareigų, o atsakovas siekia nuo jų išsisukti, motyvuodamas pinigų stygiumi.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „TS projects“ pateikė atsiliepimą į atsakovo
apeliacinį skundą (b. l. 110), kuriame nurodo, kad su atsakovo apeliaciniu skundu ir
jų pateiktais argumentais nesutinka, palaiko pareiškėjo apeliacinį skundą ir jame nurodytus argumentus bei motyvus. Mano, kad atsakovo apeliacinis skundas turėtų būti
atmestas kaip nepagrįstas, o pareiškėjo apeliacinis skundas patenkintas visiškai.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.
Byloje ginčas kilęs dėl atsakovo išduotų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų
sandėlio ir administracinio pastato kapitalinio remonto projektui.
Byloje iš esmės nėra ginčo, jog ginčo statiniai patenka į registruotos kultūros vertybės Šilutės istorinės miesto dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre (duomenys neskelbtini) teritoriją, kuris Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 yra pripažinta valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui. Be to, ginčo pastatai yra registruotos kultūros vertybės – Pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre (duomenys
neskelbtini) dalis, administraciniam pastatui Kultūros vertybių registre suteiktas unikalus kodas (duomenys neskelbtini), o sandėliui unikalus kodas (duomenys neskelbtini)
(b. l. 35–38, 55–64).
Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas). Remiantis šio įstatymo 8 straipsnio
nuostatomis, ginčo statiniams nustatytos vertingosios savybės, kurios užfiksuotos Kultūros vertybių registre (b. l. 58–64). Duomenų apie tai, kad statiniai kaip kultūros pa267
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veldo objektai būtų pripažinti saugotinais, byloje nėra, todėl konstatuotina, jog ginčo
statiniams taikoma pirminė nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga – apskaita.
Pareiškėjas siekia parengti ginčo statinių kapitalinio remonto projektą bei atlikti
statinių kapitalinį remontą, t. y. atlikti tam tikrus statinių tvarkybos darbus.
Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalies nuostatas statinio kapitalinis remontas tai statybos rūšis, kurios tikslas − pertvarkyti statinį (pakeisti statinio
laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų − ilgio, pločio, aukščio
ir pan.).
Ginčo statinyje – administraciniame pastate – be kitų vertingųjų savybių yra registruotos konstrukcinės vertybės – pamatas su cokoliu, plytų mūro sienos, verandos
medinio karkaso sienos, perdangos, stogo konstrukcija bei langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas, taip pat kaip vertingosios savybės registruotos įvairios fasadų
architektūros tūrinės detalės (b. l. 61, 62). Ginčo statinyje – sandėlyje – taip pat įregistruota visa eilė konstrukcinių bei aukštų išplanavimų vertingųjų savybių (b. l. 63, 64).
Įvertinus pareiškėjo pageidaujamų atlikti statybos darbų pobūdį bei Kultūros
vertybių registre įregistruotas vertingąsias ginčo statinių savybes, konstatuotina, jog
numatomi atlikti statybos darbai gali pažeisti kultūros pavaldo objektų vertingąsias
savybes.
Įstatymų leidėjas šių ginčui aktualių santykių sureguliavimui yra skyręs Įstatymo
9 straipsnį, pagal kurio pirmosios dalies nuostatas Kultūros vertybių registre registruoto kultūros paveldo objekto, dėl kurio nėra priimtas sprendimas skelbti jį saugomu ar
neskelbti, valdytojas, planuojantis atlikti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes
galinčius pažeisti tvarkybos darbus, turi pateikti savivaldybės paveldosaugos padaliniui
projektinius siūlymus arba raštu išdėstytus numatomus darbus.
Taigi Įstatymas vienareikšmiškai numato, kokiu būdu turi prasidėti viešojo administravimo procedūra, siekiant atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus –
objekto valdytojas (nagrinėjamoje byloje – pareiškėjas), planuojantis atlikti kultūros
paveldo objekto vertingąsias savybes galinčius pažeisti tvarkybos darbus (planuojantis
atlikti ginčo statinių kapitalinį remontą), turi pateikti savivaldybės paveldosaugos padaliniui projektinius siūlymus arba raštu išdėstytus numatomus darbus.
Pagal ginčui taikytino Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio
4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 patvirtinto Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007
„Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ 16 punktą, projektiniais pasiūlymais saugomo objekto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo išreiškia, kaip
numato įgyvendinti savo planuojamą veiklą kultūros paveldo objekte arba šio objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje esančiame objekte. Projektinius pasiūlymus rengia
reglamento 7 punkte nurodyti rengėjai, remdamiesi kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentais ir kitais registro duomenimis, prieš projektavimą atliktų tyrimų išvadomis, istoriniais, ikonografiniais ir kitais duomenimis. Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objektų teritorijoje ar
apsaugos zonoje, vadovaujamasi šiuo reglamentu bei statybos techniniu reglamentu
STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ nustatytais reikalavimais (17 p.). Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti patikrinti (pritarti) už kultūros paveldo apsaugą atsakingai valstybės arba vietos savivaldybės institucijai (pagal kompetenciją), kuri pateiktiems pasiūlymams pritaria raštu arba institucijos spaudu „Patikrinta“ ir projektinius
pasiūlymus tikrinusio (jiems pritarusio) specialisto parašu. Projektinių pasiūlymų,
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kuriems pritarta, vienas egzempliorius paliekamas už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai. Ši institucija pagal turimus ir / ar papildomai valdytojų pateiktus
ar kitu būdu gautus duomenis gali pareikalauti, kad užsakovas atliktų papildomus tyrimus bei pateiktų papildomus duomenis, ir / arba pasiūlyti, kad parengtų ir pateiktų
kitus kultūros paveldo apsaugos reikalavimus atitinkančius projektinius pasiūlymus
(18 p.).
Tik gavęs pastaruosius duomenis (projektinius siūlymus arba raštu išdėstytus
numatomus darbus), savivaldybės paveldosaugos padalinys gali spręsti, kurį iš elgesio
modelių pasirinkti – ar nustačius, kad numatomi darbai žalotų vertingąsias savybes,
per 15 dienų inicijuoti kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu (Įstatymo 9 str. 2 d.)
ir atitinkamai jam taikyti Įstatymo ketvirto skirsnio apsaugą, paveldosaugos reikalavimus išduoti kaip saugomam objektui, ar neinicijuoti kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu ir paveldosaugos reikalavimus išduoti kaip objektui, kuris yra kultūros
paveldo vertybė, bet nėra paskelbtas saugomu.
Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog pareiškėjas šios savo Įstatymu nustatytos pareigos neįvykdė ir atsakovui nepateikė nei projektinių siūlymų, nei raštu išdėstė numatomus darbus. Nesant nei projektinių siūlymų, nei raštu išdėstytų numatomų darbų
atsakovas objektyviai negali įvertinti numatomų statybos darbų poveikio statiniuose
esančioms vertingosioms savybėms ir atitinkamai negali priimti objektyvaus sprendimo nei dėl kultūros paveldo objekto skelbimo saugotinu procedūros pradžios bei dėl
išduodamų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, tame tarpe dėl Įstatymo 9, 19 ir
23 straipsniuose numatytų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų. Vertintina, kad tais
atvejais, kai objekto valdytojas, planuojantis atlikti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes galinčius pažeisti tvarkybos darbus, nepateikia nei projektinių siūlymų, nei
raštu išdėsto numatomus darbus, savivaldybės paveldosaugos padalinys, vadovaudamasis bendraisiais gero viešojo administravimo principais bei siekdamas įgyvendinti
Įstatymo paskirtį (išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis), turėtų papildomai
pareikalauti iš objekto valdytojo pateikti projektinius siūlymus ar numatomų statybos
darbų sąrašą, o tuo atveju, jei objekto valdytojas nepateiks prašomos informacijos, atsisakyti išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
Nagrinėjamoje byloje atsakovas iš pareiškėjo nepareikalavo kartu su prašymu išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus pateikti projektinius siūlymus ar numatomų statybos darbų sąrašą, todėl, negavęs Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytos
būtinos informacijos apie numatomos statybos darbus, objektyviai negalėjo įvertinti
būsimų statybos darbų poveikio kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms ir
atitinkamai negalėjo objektyviai įvertinti, kokie specialieji paveldosaugos reikalavimai
ginčo statiniams turi būti nustatyti.
Dėl nurodytų argumentų konstatuotina, kad atsakovas 2012 m. gruodžio 11 d.
specialiuosius paveldosaugos reikalavimus sandėlio (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir administracinio pastato (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini), Šilutės m., kapitalinio remonto projektui išdavė objektyviai neįvertinęs
faktinės situacijos, dėl ko specialieji paveldosaugos reikalavimai naikintini. Kartu atsakovas įpareigotinas Įstatymo nustatyta tvarka iš naujo svarstyti 2012 m. lapkričio 29 d.
prašymą dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išdavimo sandėlio ir administracinio pastato (duomenys neskelbtini), Šilutėje, kapitalinio remonto projektui.
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Pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai aiškino ir taikė materialinės
teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas.
Sprendžiant šalių prašymus dėl teismo išlaidų atlyginimo, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje galutinis sprendimas priimamas pareiškėjo naudai, nes
tenkinamas vienas iš dviejų pareiškėjo reikalavimų – panaikinami specialieji paveldosaugos reikalavimai, o likusioje dalyje (dėl reikalavimo išduoti naujus specialiuosius
paveldosaugos reikalavimus) skundas atmetamas, todėl pareiškėjas įgyja teisę į dalies
teismo išlaidų atlyginimą. Pažymėtina, kad pareiškėjos apeliaciniame skunde suformuluotas naujas reikalavimas – įpareigoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos teritorinį padalinį iš naujo apsvarstyti pareiškėjo pateiktą prašymą – šioje byloje nenagrinėjamas ir nelemia teismo išlaidų paskirstymo, nes ABTĮ
130 straipsnio 6 dalis draudžia apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, kurie
nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.
Pirmosios instancijos teisme pareiškėjas patyrė 1 210 Lt teismo išlaidų bei sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį. Apeliacinės instancijos teisme pareiškėjas patyrė 605 Lt
teismo išlaidų bei sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį. Teismo išlaidų sumos neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku įsakymu Nr. 1R-85
patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio numatytų maksimalių dydžių, todėl prašymas priteisti šių išlaidų dalį atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų skaičių tenkintinas. Kadangi galutiniu teismo sprendimu patenkintas vienas iš
dviejų pareiškėjo skunde suformuluotų reikalavimų, pareiškėjui priteistina pusė visų
patirtų išlaidų – 982,5 Lt (1 210 + 100 + 605 + 50 = 1 965 : 2 = 982,5).
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
nutaria:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Neringos kelias“ ir atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinius skundus tenkinti iš
dalies.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą pakeisti. Panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos
teritorinio padalinio 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. (12.14)2Kl-556. Įpareigoti
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinį padalinį Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta
tvarka iš naujo išnagrinėti 2012 m. lapkričio 29 d. prašymą dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išdavimo sandėlio ir administracinio pastato (duomenys neskelbtini),
Šilutėje, kapitalinio remonto projektui.
Likusią pareiškėjo skundo dalį atmesti.
Pareiškėjui UAB „Neringos kelias“ iš atsakovo Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos (kodas 188692688) priteisti 982,5 Lt teismo išlaidų, patirtų
pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.
Nutartis neskundžiama.
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2.6. Bylos dėl teritorijų planavimo
2.6.1. Dėl nevyriausybinės organizacijos pripažinimo suinteresuota visuomene,
turinčia teisę kreiptis į administracinį teismą dėl administracinių aktų, susijusių su
aplinka, panaikinimo
Aplinkos apsaugos ir Teritorijų planavimo įstatymai suteikia teisę viešiesiems juridiniams
asmenims ginti viešąjį interesą, nesiejant šios teisės su juridinio asmens įsisteigimo momentu. Taigi įstatymų leidėjas pasirinko tokį reguliavimą, kuriuo suteikė locus standi ginti
viešąjį interesą viešiesiems juridiniams asmenims, nepriklausomai nuo to, kada jie buvo
įsteigti. Pareiškėjo (kaimo bendruomenės) įsisteigimo momentas būtų svarbus sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo, kaip juridinio asmens, pažeistų subjektinių teisių ar interesų gynimo.
Atsižvelgus į Aplinkos apsaugos bei Teritorijų planavimo įstatymų nuostatas, galima išskirti kriterijus, kuriais remiantis, nustatytina, ar pareiškėjas laikytinas suinteresuota visuomene pagal Aplinkos apsaugos įstatymą bei Teritorijų planavimo įstatymą, turinčia teisę
kreiptis į teismą: 1) asociacija (nevyriausybinė organizacija) įsteigta teisės aktų nustatyta
tvarka, veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus; 2) ji skatina aplinkos
apsaugą, padeda spręsti kraštotvarkos problemas.
Tam, kad būtų nustatyta, ar visuomeninė organizacija atitinka antrąjį kriterijų, t. y. skatina
aplinkos apsaugą, padeda spręsti kraštotvarkos problemas, turi būti vertinami teisės aktai, reglamentuojantys visuomeninės organizacijos veiklą, įrodymai, patvirtinantys realią
visuomeninės organizacijos veiklą aplinkos apsaugos bei kraštotvarkos srityje, visuomeninės organizacijos įstatų nuostatos, iš kurių būtų galima nustatyti, jog aplinkos apsauga
yra vienas iš pagrindinių visuomeninės organizacijos veiklos tikslų. Po kreipimosi su skundu į teismą visuomeninės organizacijos vykdoma veikla, atliekami veiksmai, kreipimasis
į įvairias institucijas, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ji kreipimosi į teismą metu realiai veikė kaip nevyriausybinė organizacija, skatinanti aplinkos apsaugą bei sprendžianti
kraštotvarkos problemas. Tai, kad iki asociacijos įsikūrimo jos nariai, kaip pavieniai asmenys, aktyviai dalyvavo aptariant vėjo jėgainių plėtros klausimus Pagėgių savivaldybėje ir
gretimuose rajonuose, nepagrindžia pareiškėjo, kaip visuomeninės organizacijos, veiklos
aplinkos apsaugos bei kraštotvarkos srityje.
Administracinė byla Nr. A520-211/2013
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00031-2012-4
Procesinio sprendimo kategorija 14.3; 14.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. rugsėjo 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko, Ramūno Gadliausko,
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Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“
atstovams A. M., advokatui Sauliui Tamošaičiui,
atsakovo Pagėgių savivaldybės tarybos atstovei Viktorijai Vilemienei,
trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltijos vėjas“ atstovėms advokatėms Daliai
Barkauskienei, Aušrai Ručienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal atsakovo Pagėgių savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB
„Baltijos vėjas“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo
2012 m. liepos 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos
Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ skundą atsakovui Pagėgių savivaldybės
tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Baltijos vėjas“, UAB „BAU
Solutions“, UAB „Pajūrio planai“ dėl sprendimų, kuriais patvirtinti žemės sklypų
detalieji planai, panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ (toliau – ir pareiškėjas) 2012 m. sausio 20 d. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti: 1)
Pagėgių savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba) 2011 m. lapkričio 24 d.
sprendimą Nr. T-160, kuriuo patvirtintas žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini),
detalusis planas; 2) Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą
Nr. T1-188, kuriuo patvirtintas žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), ir žemės
sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), detalusis planas; 3) Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T1-189, kuriuo patvirtintas žemės sklypų,
esančių (duomenys neskelbtini), žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), žemės
sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini),
detalusis planas.
Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamais aktais patvirtintų detaliųjų planų sprendiniai
pažeidžia vietos bendruomenės teises ir interesus į saugią aplinką, planavimo tikslai ir
sprendiniai prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Pareiškėjo teigimu, jis turi teisę
ginčyti detaliuosius planus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2001 m. spalio 30 d.
ratifikuota konvencija dėl teisės gauti informaciją visuomenės dalyvavimo priimant
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija)
(toliau – ir Orhuso konvencija).
Skunde pareiškėjas paaiškino, jog Pagėgių savivaldybės taryba 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu leido rengti detalųjį planą žemės sklypuose, esančiuose (duomenys neskelbtini) kadastrinėse vietovėse, taip pat sprendimu leido rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose (duomenys neskelbtini) kadastrinėje vietovėje.
Planavimo tikslas – žemės sklypų padalijimas ir tikslinės žemės naudojimo paskirties
pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo
būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir
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inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statyba (vėjo jėgainių parko statyba).
Pareiškėjas nurodė, jog planuojamus žemės sklypus nuomoja UAB „Baltijos vėjas“.
Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-520 patvirtintas
Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrasis planas (toliau – ir Bendrasis planas). Bendrajame plane numatytos vėjo jėgainių parkų zonos ir grafiškai užfiksuotos jų ribos.
Pagėgių savivaldybės tarybos ginčijamais sprendimais patvirtinti UAB „Baltijos vėjas“
nuomojamų žemės sklypų detalieji planai.
Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir Teritorijų
planavimo įstatymas) 24 straipsnio 1 dalį rengti detaliuosius planus formuojant žemės
sklypus gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bei statinių statybai galima tik
tais atvejais, kai statyba numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose
planuose arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, saugomų paveldo objektų, taip pat gyvenamųjų ar kitų teritorijų išdėstymo planuose, o jei bendrieji planai
neparengti iki 2007 m. gruodžio 31 d., kai turi būti parengti savivaldybių teritorijų ir
jų dalių (miestų ir miestelių) bendrieji planai, rengti detaliuosius planus svarbių savivaldybės infrastruktūros objektų (išskyrus gyvenamųjų namų) statybai buvo leidžiama savivaldybės tarybos sprendimu, gavus apskrities viršininko pritarimą. Pareiškėjas
argumentavo, jog ginčijami detalieji planai pradėti rengti nesant vietovės bendrojo ar
specialiojo plano, o Tarybos sprendimais vėjo jėgainių parkai nebuvo pripažinti svarbiais savivaldybės infrastruktūros objektais, t. y. nebuvo patvirtintas ar pakoreguotas svarbių savivaldybės infrastruktūros objektų sąrašas. Pareiškėjo teigimu, detalieji
planai pradėti rengti pažeidžiant tuo metu galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo
24 straipsnio 1 dalies nuostatas. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio
1 dalies 2 punktą ir 2 dalį bei 15 straipsnio 3 dalį turėjo būti rengiami teritorijos specialieji planai, kurie nustato privalomus reikalavimus kitiems to paties ar žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams rengti.
Pareiškėjas nurodė, jog pagal Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalį
detalieji planai negalėjo būti rengiami, jeigu planavimo tikslai prieštarauja įstatymų ir
kitų teisės aktų reikalavimams. Detalieji planai, kurių numatomi sprendiniai neatitinka
regiono ar rajono lygmens bendrųjų arba specialiųjų planų sprendinių, planavimo organizatoriaus pageidavimu rengiami kartu su bendrųjų ar specialiųjų planų sprendinių
pakeitimais, jei sprendimą dėl sprendinių keitimo yra priėmusi šiuos planus tvirtinusi
institucija. Detalusis planas tvirtinamas po to, kai pakeičiami numatomi detaliojo plano sprendinių neatitinkantys teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų ir specialiųjų
planų) sprendiniai, priešingu atveju, detalusis planas negali būti tvirtinamas.
Pareiškėjas teigė, jog ginčijamais Tarybos sprendimais patvirtintų detaliųjų planų sprendiniais suplanuoti vėjo jėgainių parkai ir jų ribos nesutampa su Bendrajame
plane grafiškai fiksuotomis šių objektų ribomis. Tai reiškia, kad skundžiamais Tarybos
sprendimais patvirtintų detaliųjų planų sprendiniai prieštarauja Bendrojo plano sprendiniams, todėl skundžiami Tarybos sprendimai prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 daliai.
Pareiškėjo teigimu, Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas reikalavimas, kad detaliojo plano sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais, Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams,
galiojantiems savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų, taip pat specialiųjų planų
sprendiniams, kitiems teisės aktams. Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos Respublikos
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sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – ir 2011 metų Higienos
norma) 7 punkte nustatyti didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose ir jų aplinkoje. 2011 metų Higienos normos taikymas apibrėžtas 3 ir 9 punktuose, pagal kuriuos ji buvo privaloma rengiant
ginčijamus detaliuosius planus. Detalieji planai yra parengti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-555 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – ir 2007 metų Higienos norma), kuri negalioja nuo 2011 m. lapkričio 1 d. Naujoji
higienos norma iš esmės pakeitė triukšmo ribinių dydžių reglamentavimą, sugriežtino
ūkinės komercinės ir pramoninės veiklos (išskyrus transporto infrastruktūras) triukšmo ribinius dydžius gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, todėl
jos netaikant padarytas esminis pažeidimas. Pareiškėjo teigimu, 2011 metų Higienos
norma ginčijamiems detaliesiems planams yra privaloma, nes reglamentuoja atstumus
nuo vėjo jėgainių iki gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų. Vėjo jėgainių keliamas triukšmas yra žalingas žmogui stresą sukeliantis dirgiklis, veikiantis širdies ir
kraujagyslių sistemą, sukelia klausos organų kraujagyslių spazmus, nervinių receptorių
medžiagų apykaitos sutrikimus ir t. t.
Pareiškėjas nurodė, jog ginčijamu Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio
20 d. sprendimu Nr. T1-188 patvirtintas detalusis planas parengtas Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 3 d. išduoto planavimo sąlygų sąvado Nr. 08/87 (toliau – ir Planavimo sąlygų sąvadas) pagrindu. Planavimo sąlygų sąvado
tvirtinimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d.
įsakymu Nr. D1-262 patvirtinto Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 10 punkte buvo nurodyta, jog išduotos nacionalinio, regiono ir rajono lygmens bendrųjų planų sąlygos
galioja visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip
5 metus. Specialiojo plano rengimo sąlygos ir detaliojo plano rengimo planavimo sąlygų sąvadas galioja visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Pasibaigus sąlygų ir sąvado galiojimo laikotarpiui, jų galiojimas gali
būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 2 metams jas išdavusių institucijų.
Skunde nurodyta, jog Planavimo sąlygų sąvado galiojimo metu sugriežtintos higienos normos, t. y. įsigaliojo patvirtinti nauji teisės aktai ir normatyviniai dokumentai,
kurie darė įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams, todėl Planavimo sąlygų sąvadas turėjo būti keičiamas (Aprašo 11.2 punktas). Pareiškėjo teigimu,
Planavimo sąlygų sąvadas įsigaliojus 2011 metų Higienos normai nebuvo pakeistas, o
pasibaigus jo galiojimui, nebuvo pratęstas terminas ir detaliojo planavimo procedūros
buvo atliekamos nebegaliojant planavimo sąlygų sąvadui, t. y. skundžiamas Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-188 priimtas pažeidžiant
Aprašo 10 punkto reikalavimus.
Atsakovas Pagėgių savivaldybės taryba atsiliepime prašė pareiškėjo skundą
atmesti.
Atsakovas argumentavo, jog pagal įstatus asociacija Kaimo bendruomenė
„Lumpėnų strazdas“ įsteigta atstovauti vietos bendruomenės – Lumpėnų seniū274
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nijos teritorijoje esančios bendruomenės, interesams. Nors pareiškėjas kreipėsi į
teismą, reikalavimą grįsdamas Orhuso konvencija, tačiau įstatuose nenurodyta, jog tai
nevyriausybinė organizacija (visuomeninė organizacija), kuri padeda spręsti aplinkosaugos problemas. Priešingai, įstatuose nurodyta, jog pareiškėjas veikia Lumpėnų bendruomenės interesais, t. y. įstatuose nurodyti tikslai susiję tik su Lumpėnų bendruomenės interesų įgyvendinimu, todėl, atsakovo teigimu, pareiškėjas turi teisę ginčyti
tik Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T1-188, kuriuo patvirtintas detalusis planas žemės sklypams, esantiems (duomenys neskelbtini).
Atsakovo manymu, reikšti reikalavimą panaikinti kitus ginčijamus sprendimus pareiškėjas neturi teisės ir skundo dalis dėl 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-160 ir
2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-189 panaikinimo turėtų būti palikta
nenagrinėta.
Atsakovas nurodė, jog sprendimų leisti rengti detaliųjų planų projektus priėmimo
metu galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalis, kuria skundą grindžia pareiškėjas, reglamentavo naujų žemės sklypų formavimą, o ne jau suformuotų
žemės sklypų paskirties keitimą. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais duoti leidimai rengti detaliųjų planų projektus, kurių tikslas yra sprendimuose minimų žemės
sklypų padalijimas ir tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio
paskirties žemės į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statyba (vėjo jėgainių statyba). Pagal galiojusią Teritorijų planavimo
įstatymo 22 straipsnio 6 dalies redakciją detalieji planai, keičiantys pagrindinę tikslinę
žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, rengiami, jei toks keitimas numatytas savivaldybės ar jos dalies bendruosiuose, taip pat specialiuosiuose planuose. Jei bendrieji ar specialieji planai neparengti, detaliųjų planų planavimo organizatoriumi gali būti tik savivaldybės administracijos direktorius arba valstybinės žemės
valdytojas.
Atsakovas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartimi administracinėje byloje
Nr. A146-335/2008 konstatuota, jog nedraudžiama rengti detaliųjų planų, keičiančių pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, net
jeigu toks keitimas nėra numatytas bendruosiuose ar specialiuosiuose planuose, tačiau tokiu atveju planavimo organizatoriumi turi būti savivaldybės administracijos
direktorius.
Atsiliepime nurodyta, jog rengiant UAB „Baltijos vėjas“ nuomojamų žemės sklypų detaliuosius planus 2008 m. gruodžio 4 d. pasirašytos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartys Nr. 08/142 P, Nr. 08/155 P ir
Nr. 08/153 P, kuriomis Pagėgių savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus, perdavė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas UAB „Baltijos vėjas“. Atsakovas teigė, jog išdėstytų motyvų pagrindu nepagrįstas ir
pareiškėjo argumentas dėl Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimo.
Atsakovas pažymėjo, jog Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d.
sprendimu Nr. T-520 patvirtintame Pagėgių savivaldybės bendrajame plane nustatytos vėjo jėgainių parkų steigimo prioritetinės zonos. Atsakovo teigimu, tai, jog nustatyta prioritetinė zona, reiškia, kad nors konkrečiomis ribomis neapibrėžta vėjo jėgainių
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parko teritorija, joje pirmenybė teikiama būtent vėjo jėgainių parkui steigti. Vienas iš
detaliojo plano uždavinių yra detalizuoti bendrojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos
teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus (Teritorijų
planavimo įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas), todėl ginčijamų detaliųjų planų
sprendiniais suplanuoti vėjų jėgainių parkai ir jų ribos neprivalėjo sutapti su Pagėgių
savivaldybės bendrajame plane grafiškai fiksuotomis prioritetinėmis vėjo jėgainių zonomis, o suplanuotuose žemės sklypuose Pagėgių savivaldybės bendruoju planu nėra
draudžiama statyti vėjo jėgaines.
Atsakovas nurodė, kad 2011 metų Higienos norma taikoma gyvenamuosiuose
pastatuose, visuomeninės paskirties pastatuose bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir
kultūros paskirties pastatus, aplinkoje, apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti
nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų (2 punktas).
Atsakovas argumentavo, jog UAB „Baltijos vėjas“ nuomojamų žemės sklypų, esančių
(duomenys neskelbtini), detaliųjų planų aiškinamajame rašte nurodyta, kad planuojama
ūkinė veikla 55 dBA stiprumo akustiniu triukšmu (ribinė vertė nakties metu) darys
įtaką planuojamiems ir gretimiems žemės sklypams, tačiau juose nėra gyvenamųjų ar
visuomeninės paskirties pastatų, todėl higienos normos reikalavimai netaikomi. Žemės
sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), detaliojo plano aiškinamajame rašte nurodyta, jog planuojama ūkinė veikla – elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius
atsinaujinančios vėjo energijos išteklius, numatoma ūkinė veikla (už savo nustatytos
triukšmo izolinijos zonos ribų) fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos
fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Vėjo jėgainės veikla, susijusi su sveikatai įtaką darančiais fizinės aplinkos veiksniais: triukšmu, elektromagnetiniu lauku,
šešėliavimu, atlikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kurios metu
planuojamoms vėjo jėgainėms buvo suformuotos atitinkamų dydžių garso izolinijos.
Taip pat nurodyta, jog už nustatytų vėjo jėgainėms garso izolinijų ribų nebus neigiamo
poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. Detaliojo plano rengimo metu buvo atlikta
poveikio aplinkai vertinimo atranka bei gauta išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.
Atsakovo teigimu, 2008 m. gruodžio 3 d. išduotas planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti galiojo iki 2011 m. gruodžio 3 d. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnį valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija tikrina, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės
aktų reikalavimus, ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai atitinka planavimo
sąlygas, ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros ir sprendiniai atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų
reikalavimus, t. y. prieš teikiant tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus, jie turi būti
patikrinti atitinkamoje valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje. Atsakovas argumentavo, jog pateikus valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą
atliekančiai institucijai tikrinti teritorijų planavimo dokumentaciją išduoto planavimo sąlygų sąvado galiojimas nebuvo pasibaigęs. Pateikta planavimo dokumentacija
įvertinta teigiamai ir pasiūlyta detalųjį planą tvirtinti. Atsakovo teigimu, tai įrodo, jog
detaliojo planavimo procesas buvo atliktas tinkamai, pagal išduoto planavimo sąlygų
sąvado sąlygas, o detaliojo plano netvirtinimas tik todėl, kad tvirtinimo metu buvo pa276
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sibaigęs planavimo sąlygų sąvado galiojimas, būtų formalus, neteisingas, pažeidžiantis
detaliojo plano rengėjo teisėtus lūkesčius.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos vėjas“ atsiliepimu prašė pareiškėjo
skundą atmesti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo atsikirtimą grindė argumentais, jog pareiškėjas neturi reikalavimo teisės, nes pareiškėjo įstatuose nenurodyta, kad asociacija yra
visuomeninė organizacija, kuri padeda spręsti aplinkosaugos problemas, nors būtent
šiuo pagrindu remiasi pareiškėjas. Asociacija įsteigta 2012 m. sausio 9 d., steigiamajame susirinkime dalyvavo tik trys asmenys, tačiau Lumpėnų gyventojams teritorijų
planavimo procedūros metu atstovavo 2004 metais įsteigtas juridinis asmuo – Lumpėnų kaimo bendruomenė. Pareiškėjo pirmininkė nepateikė įrodymų, kad veikia visos
bendruomenės narių interesais.
Trečiasis suinteresuotas asmuo argumentavo, jog Orhuso konvencija numato suinteresuotos visuomenės teisę kreiptis į teismus dėl priimtų sprendimų aplinkos apsaugos klausimais, bei nurodė, jog administracinėje byloje Nr. A7-720/2004 išplėstinė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad visuomeninės organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas, veikiančios pagal
nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę ginti viešąjį interesą kreipdamosi į administracinį teismą srityje, susijusioje su aplinkos elementais: oru, atmosfera, vandeniu,
dirvožemiu, žeme, kraštovaizdžiu, gamtos objektais, biologine įvairove, t. y. visuomeninės organizacijos ginti viešąjį interesą turi teisę tik šia apimtimi. Į Orhuso konvencijos
1 priede konkrečiai išvardytas veiklos rūšis vėjo jėgainių statyba / veikla neįtraukta. Ši
ūkinė veikla taip pat nepatenka į Orhuso konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto bei
9 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, nes į ją patenka tokia veikla, kuriai pagal nacionalinę
teisę numatyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Ginčijamuose detaliojo planavimo dokumentuose yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, kuriose nurodyta, jog UAB „Baltijos vėjas“ planuojamai
ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-160 bei 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu
Nr. T1-189 patvirtinti detalieji planai teritorijų, nutolusių nuo Lumpėnų k. atstumu: iki
Stoniškių sen. Berštininkų k., kur planuojamos vėjo jėgainės – 20 kilometrų, iki artimiausiai esančio Pagėgių seniūnijos Piktupėnų k., kur planuojamos vėjo jėgainės, –
5 kilometrai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog nepagrįsti pareiškėjo argumentai,
susiję su Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais 2008 m. rugpjūčio 21 d. Nr. T-391,
2008 m. spalio 16 d. Nr. T-447 ir 2008 m. spalio 16 d. Nr. T-449, kuriais leista pradėti
detaliojo planavimo procedūrą, nes jie nesukėlė teisinių pasekmių, o ginčijami detalieji
planai patvirtinti galiojant Pagėgių savivaldybės bendrajam planui.
Dėl pareiškėjo argumentų, jog pažeistos Teritorijų planavimo įstatymo, Pagėgių savivaldybės bendrojo plano nuostatos, dėl higienos normų reikalavimų taikymo
bei planavimo sąlygų sąvado galiojimo termino trečiasis suinteresuotas asmuo dėstė
tuos pačius argumentus, kuriais atsiliepimą grindė atsakovas Pagėgių savivaldybės taryba. Dėl ginčijamų detaliųjų planų sprendimų atitikimo Bendrajam planui trečiasis
suinteresuotas asmuo papildomai nurodė, kad Lietuvos Respublikos teismo ekspertas
G. T. 2011 m. rugpjūčio 23 d. davė išvadą, jog Pagėgių savivaldybės teritorijos ben277
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drojo plano sprendiniuose nėra aiškiai suformuluotų draudimų vėjo jėgainių statybai,
todėl vėjo jėgainės gali būti statomos ne tik vėjo jėgainių prioritetinėse zonose, kurios
yra pažymėtos Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros brėžinyje. Eksperto 2011 m. rugsėjo 5 d. išvadoje papildomai nurodyta, jog vėjo
jėgainės gali būti statomos ne tik vėjo jėgainių parko prioritetinėse zonose, bet ir kitose zonose, o detalieji planai gali būti rengiami ir tvirtinami nesant ir nerengiant specialiojo vėjo jėgainių išdėstymo plano, vadovaujantis Pagėgių savivaldybės teritorijos
bendrojo plano sprendiniais ir kitais teritorijų tvarkymą ir naudojimą nustatančiais
teisės aktais. Atsiliepime nurodyta, kad detalusis teritorijų planavimo procesas yra viešas, informacija buvo skelbiama vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto puslapyje,
seniūnijose, kuriose buvo vykdomas teritorijos planavimas. Visuomenė aktyviai dalyvavo šiame procese ir su planavimo dokumentais buvo supažindinta konsultavimosi
bei viešojo svarstymo metu, kilę klausimai buvo išspręsti, motyvuotai atsakyta į pasiūlymus, atsakymai nebuvo skundžiami.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Pajūrio planai“ atsiliepime į skundą nurodė,
kad su skundu nesutinka.
Trečiasis suinteresuotas asmuo teigė, kad skundžiami teritorijų planavimo dokumentai pradėti rengti teisėtai, nes išduodant planavimo sąlygų sąvadus dėl detaliųjų
planų, patvirtintų Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu
Nr. T-160 ir 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-189, Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrasis planas buvo patvirtintas. Planavimo sąlygų sąvadas detaliajam planui, patvirtintam Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu
Nr. T-188, rengti išduotas 2008 m. gruodžio 3 d., t. y. iki Bendrojo plano patvirtinimo.
Vėjo jėgainių įrengimas galimas ne tik Bendrajame plane numatytose prioritetinėse
vėjo elektrinių parkų zonose, todėl šiuo aspektu ginčijamų detaliųjų planų sprendiniai
neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 daliai. Visuose artimiausiuose planuojamoms vėjo jėgainėms gyvenamuosiuose namuose vidutinė triukšmo
paros dozė yra mažesnė už leistiną, todėl dėl vėjo jėgainių įtakos nebus sutrikdytos
kokybiškos gyvenimo sąlygos triukšmo poveikio sveikatai atžvilgiu.
Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog pasikeitusios higienos normos nedarė įtakos detaliųjų planų sprendiniams, todėl planavimo sąlygų ir sąvado keitimas
ar papildymas nebuvo būtinas. Poveikio aplinkai vertinimas pagal Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamento atrankos išvadas pripažintas neprivalomu. Išduoti sąlygų sąvadai galiojo visą detaliųjų planų rengimo laikotarpį, todėl nėra pagrindo konstatuoti Aprašo reikalavimų pažeidimo.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 5 d. sprendimu pareiškėjo asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ skundą patenkino:
panaikino Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T-160,
2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T1-188, 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą
Nr. T1-189.
Teismas nustatė, jog pareiškėjas reikalavimus reiškia gindamas viešąjį interesą.
Sprendime pažymėta, jog vėjo jėgainių parkų įrengimas (elektros energijos gamyba,
naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius) į Orhuso konvencijos I
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priede konkrečiai išvardytas veiklos rūšis nepatenka, tačiau šiuo aspektu į Orhuso konvencijos I priedo ir į Orhuso konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto bei 9 straipsnio
2 dalies veikimo sritį gali patekti veikla, kuriai pagal nacionalinę teisę numatyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, kurioje teisė dalyvauti suteikiama ir visuomenei.
Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – ir
Aplinkos apsaugos įstatymas) 1 straipsnio 22 punktu, 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 7
straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu
Nr. 967 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (toliau – ir Strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašas) 4.11 punktu,
8.3 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 2 punktu.
Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas, siekdamas ginti viešąjį interesą, jo pažeidimą
sieja su neatliktu strateginio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių pasekmių
aplinkai vertinimu, atliktu nepakankamu planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimu, darkomu kraštovaizdžiu, teisės į saugią, darnią, švarią ir ramią aplinką šioje vietovėje pažeidimu. Teismas darė išvadą, kad tokie pagrindai priskirtini prie
viešojo intereso aplinkos apsaugos srityje, todėl pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą
gindamas viešąjį interesą.
Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio
3 dalimi, 25 straipsnio 1, 6 dalimis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių (toliau
– ir Taisyklės) 27, 28 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės
7 d. įsakymu Nr. D1-262 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinto Teritorijų planavimo
dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 23 punktu.
Teismas vadovavosi Aprašo (redakcija, galiojusi sąlygų ir sąvado išdavimo metu
nuo 2008 m. spalio 19 d. iki 2009 m. gruodžio 9 d.) 8.5 punkto, Aplinkos apsaugos įstatymo (redakcija, galiojus laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 18 d. iki 2010 m. birželio 17 d.)
1 straipsnio 10, 17 punktų, 27 straipsnio 2 dalies, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 4 straipsnio (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2008 m. liepos 17 d. iki 2010 m. liepos 1 d.), Strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašo 4.8,
19, 21.1, 21.3, 25 punktų nuostatomis. Teismas darė išvadą, kad planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir planų ir programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – nėra tapačios procedūros, t. y. skiriasi ne tik šių vertinimų objektai,
bet ir šių vertinimų apimtis bei atskirų aspektų išsamumas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tikslas iš esmės yra įvertinti, ar tokia ūkinė veikla yra
galima pasirinktoje teritorijoje, o detaliųjų planų strateginių pasekmių aplinkai vertinimas apimtų jau konkrečių (sudarančių prielaidas minėtos ūkinės veiklos plėtrai) koncepcijos krypčių ir jų alternatyvų (galimų detaliojo plano sprendinių) įgyvendinimo
galimų reikšmingų pasekmių aplinkai vertinimą. Teismas pažymėjo, kad tokios pačios
pozicijos, vertindamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo institutus, laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-12/2011 ir kt.).
Teismas nurodė, jog bylos medžiaga – Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 8 d. atrankos išvadomis Nr. (9.14.5)-LV4-1810,
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(9.14.5)-LV4-1808 ir (9.14.5)-LV4-1809, 2011 m. rugpjūčio 8 d. atrankos išvada
Nr. (9.14.5)-LV4-3194, 2011 m. gegužės 26 d. atrankos išvada Nr. (9.14.5)-LV4-2170 ir
2011 m. liepos 11 d. atrankos išvada Nr. (9.14.5)-LV4-2775 – nustatyta, kad ginčijamais detaliaisiais planais planuojamose teritorijose planuojama ūkinė veikla – elektros
energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius, numatant įrengti vėjo jėgaines, kurių kiekviena aukštesnė nei 10 m. Teismas nustatė, jog
numatomos įrengti vėjo jėgainės atitinka Strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašo 7.1 punkte nustatytą sąlygą – plėtrą ūkinės veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedėlį. Teismui
nekilo abejonių, kad atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas neapima visų strateginio pasekmių vertinimo aspektų, kiek tai susiję su
ginčijamų detaliųjų planų sprendinių reikšmingų pasekmių aplinkai vertinimu.
Teismas konstatavo, kad rengiant ir tvirtinant ginčijamus detaliuosius planus,
strateginis pasekmių vertinimas, vadovaujantis Strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašo 7.1 punktu, buvo privalomas, tačiau išduodant ginčijamų detaliųjų planų
planavimo sąlygas ir sąvadą nebuvo nustatyti reikalavimai vadovautis Strateginiu pasekmių vertinimo tvarkos aprašu ir toks vertinimas nebuvo atliktas.
Sprendime nustatyta, kad planavimo sąlygų sąvadai detaliesiems planams rengti
išduoti 2008 m. gruodžio 3 d. ir 2009 m. kovo 10 d., Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas planavimo sąlygas išdavė 2008 m. lapkričio 18 d., 2008 m. gruodžio
22 d., 2009 m. vasario 5 d. Teismas pabrėžė, kad nei viename išduotame planavimo
sąlygų sąvade, kaip ir institucijų, tarp jų, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, išduotose planavimo sąlygose nebuvo numatytas reikalavimas laikytis Bendrojo plano reikalavimų. Išduodant planavimo sąlygas ir sąvadą dėl detaliojo plano,
patvirtinto ginčijamu Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu
Nr. T-188, toks reikalavimas objektyviai ir negalėjo būti numatytas, nes šių dokumentų
rengimo ir išdavimo metu Bendrasis planas nebuvo patvirtintas. Teismas darė išvadą,
kad Bendrojo plano rengimo metu atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas
negali būti laikomas tinkamu strateginių pasekmių aplinkai vertinimu ginčijamų detaliųjų planų aspektu.
Teismo vertinimu, 2011 metų Higienos norma, kuri ženkliai sugriežtino didžiausius leistinus triukšmo ribinius dydžius, galėjo tiesiogiai daryti įtaką ginčijamų detaliųjų planų sprendiniams, todėl Tauragės visuomenės sveikatos centras, įvertinęs visas
aplinkybes, inter alia planuojamos ūkinės veiklos pobūdį (vėjo jėgainių statyba), turėjo
pakeisti 2008 m. lapkričio 14 d., 2009 m. vasario 4 d. ir 2009 m. vasario 17 d. išduotas
planavimo sąlygas.
III.
Atsakovas Pagėgių savivaldybės taryba apeliaciniame skunde prašo Klaipėdos
apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti
naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą.
Apeliaciniame skunde išdėstyti šie pagrindiniai argumentai:
1) Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškėjo subjektinę teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, netinkamai aiškino ir taikė teisės aktuose įtvirtintas
nuostatas, susijusias su asociacijų teise kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. Pirmo280
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sios instancijos teismas nevertino, ar pareiškėjas, veikdamas pagal savo įstatus, skatina
aplinkos apsaugą. Atsakovas teigia, jog pareiškėjo įstatuose nėra aiškiai ir konkrečiai
suformuluoti asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ tikslai veikti
gamtosaugos srityje, tarp jų skatinti aplinkos apsaugą, be to, nėra nurodyta, jog
asociacija suteikia savo valdymo organams teisę kreiptis į teismą siekiant ginti viešąjį
interesą aplinkosaugos srityje. Kadangi pareiškėjas netenkina vienos iš Aplinkos
apsaugos įstatyme įtvirtintų sąlygų – nėra įsteigta turint tikslą skatinti gamtos apsaugą,
negalima laikyti, kad pareiškėjas yra suinteresuota visuomenė, kaip įtvirtinta įstatymų
nuostatose, turinti įstatyme nustatytą teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjui, kaip asociacijai, teisės ginti viešąjį interesą aplinkos
apsaugos srityje nesuteikia nei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK),
nei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas (toliau – ir Asociacijų įstatymas), nei Teritorijų planavimo įstatymas, nei Aplinkos apsaugos įstatymas, nei kiti teisės aktai, be
to, ši teisė nėra įtvirtinta pareiškėjo įstatuose. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimai
dėl detaliųjų planų patvirtinimo Stoniškių ir Pagėgių seniūnijose nepatenka į pareiškėjo veiklos teritoriją, todėl jis nėra tinkamas subjektas, turintis teisę skųsti minimus
sprendimus.
2) Dėl strateginio pasekmių vertinimo pažymėtina, kad Strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos apraše nurodyta, jog strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektai yra valstybės ir savivaldybės institucijos, atsakingos už aplinkos apsaugą, sveikatos apsaugą, saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, kultūros
vertybių apsaugą (8.2.1 punktas), t. y., atliekant rajono ir vietovės lygmenų planų ir
programų vertinimą – atitinkamas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamentas (šiuo atveju – Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas),
atitinkamas Sveikatos apsaugos ministerijos teritorinis padalinys (šiuo atveju – Tauragės visuomenės sveikatos centras), atitinkamas Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos teritorinis padalinys (šiuo atveju – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinis padalinys). Nė viena iš nurodytų
institucijų išduotose planavimo sąlygose nenurodė, jog turi būti atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Taip pat nė viena iš išvardytų institucijų nebuvo įtrauktos
į bylos nagrinėjimą, nepateikė savo motyvuotų atsikirtimų ir paaiškinimų. Atsakovas
remiasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
142 straipsnio 2 dalies 2 punktu. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas
nevertino aplinkybės, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl planų ir
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ iki
2011 m. balandžio 30 d. galiojusioje redakcijoje buvo nustatyta, kad Strateginis pasekmių aplinkai vertinimo aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniuose numatomas tik vienas ūkinės veiklos objektas
(3.4 punktas). Kiekviename patvirtintame detaliajame plane numatytas tik vienas ūkinės veiklos objektas – vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija. Taip pat atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendimą motyvavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A492-12/2011, tačiau išnagrinėtoje administracinėje byloje aplinkybės skyrėsi.
3) Dėl pasikeitusios higienos normos taikymo atsakovas nurodo, jog, pirmosios
instancijos teismo nuomone, pasikeitus teisiniam reguliavimui, išduotos sąlygos turėjo būti pakeistos, tačiau šis sprendimas buvo priimtas neįtraukus į bylos nagrinėjimą
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Tauragės visuomenės sveikatos centro, t. y., atsakingos institucijos, kuri išdavinėjo planavimo sąlygas ir kuri galėjo savo iniciatyva šias sąlygas keisti. Atsakovas teigia, jog
pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į teismo posėdžio metu pateiktus argumentus dėl pasikeitusios higienos normos taikymo laiko atžvilgiu. Visi derinimai buvo
atlikti iki naujos higienos normos įsigaliojimo. Higienos norma skirta statiniams projektuoti ir statyti. Planuojamų statyti vėjo jėgainių poveikio ribose nėra gyvenamųjų
pastatų ar visuomeninės paskirties pastatų higienos normos ribose, todėl nurodytos
higienos normos nustatyti dydžiai tvirtinant detaliuosius planus nėra privalomi, jie
yra privalomi projektuojant, statant ir eksploatuojant vėjo jėgaines. Atsakovas nurodo,
kad Pagėgių savivaldybės tarybai parengti detalieji planai po visų privalomų derinimų,
tvirtinimų ir tikrinimų buvo pateikti jau įsigaliojus naujai higienos normai, tačiau vien
šiuo pagrindu nepatvirtinus detaliųjų planų būtų pažeisti detalaus plano rengėjo teisėti lūkesčiai, būtų pareikalavę iš detalaus plano rengėjo papildomų sąnaudų, nes realiai
būtų reikėję iš naujo atlikti detalaus plano rengimą. Be to, higienos norma įsiteisėjo,
kai buvo pradėta detaliųjų planų tvirtinimo stadija, kurios metu buvo nustatyta, kad
detalieji planai parengti pagal tuo metu galiojusius teisės aktus bei nebuvo nustatyti pažeidimai, kurių pagrindu detalieji planai nebūtų teikiami savivaldybei su siūlymu
tvirtinti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos vėjas“ apeliaciniame skunde prašo
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą panaikinti
ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą.
Be argumentų, nurodytų atsiliepime į skundą, apeliaciniame skunde išdėstyti šie
pagrindiniai argumentai:
1) Asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ neturėjo teisės kreiptis į
teismą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais buvo patvirtinti detalieji
planai, panaikinimo. Pareiškėjo įstatuose nėra nurodyta, jog tai yra visuomeninė organizacija, kuri padeda spręsti aplinkosaugos problemas, o būtent šiuo pagrindu remiasi
pareiškėjas.
2) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967, kuriuo buvo patvirtintas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, (redakcija, galiojusi iki 2011 m. gegužės 1 d.) 3.4 punktu, strateginis poveikio aplinkai vertinimas, šios procedūros atlikimas detaliesiems
planams, kurių sprendiniuose numatomas tik vienas ūkinės veiklos objektas, nebuvo
privalomas. Šis klausimas teisėtai ir pagrįstai nebuvo keliamas nei išduodant planavimo sąlygų sąvadus, nei vykdant detaliojo planavimo procedūras, nei šias procedūras
tikrinant, nei tvirtinant detaliuosius planus. Apeliantas pažymi, kad teismo sprendime
nėra nurodyti teisės aktai, reikalaujantys atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą,
rengiant žemės paskirties ir naudojimo būdo keitimo, numatant įrengti vėjo elektrines,
detalųjį planą. Teismo sprendimas priimtas pagrindu (rengiant detaliuosius planus,
nebuvo atliktas rengiamų detaliųjų planų sprendinių strateginis pasekmių poveikio
aplinkai vertinimas, kuris buvo privalomas), kuris nebuvo nurodytas pareiškėjo patikslintame skunde. Nei atsakovas, nei tretieji suinteresuoti asmenys neturėjo galimybės
pateikti šiuo klausimu teisinius argumentus.
3) Vėjo elektrinių galimos įtakos nagrinėjimas atsižvelgiant į 2007 metų Higienos normą ir 2011 metų Higienos normą nėra detaliojo plano sprendinys, nes vėjo
elektrinių įtaka triukšmui neformuoja sanitarinės apsaugos zonų ir jokie apribojimai
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žemės sklypui, susiję su vėjo elektrinių eksploatavimu planuojamame žemės sklype,
nėra nustatomi. Tauragės visuomenės sveikatos centras neprivalėjo keisti planavimo
sąlygų pagal Aprašo 11.2 punktą, pasikeitus higienos normai, nes ši higienos norma
nesuformavo detaliųjų planų sprendinių, nustatytų privalomuose teritorijos tvarkymo
ir naudojimo režimo reikalavimuose.
Pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ atsiliepime į atsakovo Pagėgių savivaldybės tarybos apeliacinį skundą prašo palikti galioti Klaipėdos
apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą, o apeliacinį skundą
atmesti.
Be argumentų, išdėstytų skunde pirmosios instancijos teismui, atsiliepime
nurodo:
1) Teismas tinkamai išaiškino teisę dėl kreipimosi teisminės gynybos. Pareiškėjas
remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30, 138 straipsniais, Orhuso konvencija, ABTĮ 5 straipsnio 1, 3 dalimis, 56 straipsnio 1 dalimi. Pareiškėjas teigia, kad pareiškėjo įstatų 2.1.3 punkte aiškiai nurodoma, jog „bendruomenės
tikslas, be kita ko yra kurti saugią ir patogią gyvenamąją (kuriant ir saugojant natūralios gamtos, estetines, paveldo vertybes) aplinką“, taip pat įtvirtinta nuostata, jog vienas
iš siekiamų tikslų – „rūpintis Lumpėnų ir jos apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo
išsaugojimu“ (įstatų 2.4.6 punktas). Siekdama įgyvendinti minėtus tikslus, bendruomenė, kaip suinteresuotas asmuo (pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 1 straipsnio
22 punktą), padavė skundą, taip gindama ne tik savo bendruomenės, bet ir aplinkinių vietovių bendruomenių, interesą, t. y. siekdama apginti viešąjį interesą, susijusį su
aplinkosaugos klausimu.
2) Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.4 punkto taikymo
yra pasisakęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir Teisingumo Teismas,
ESTT) 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendime, priimtame byloje G. V. ir kt. prieš Pakruojo
rajono savivaldybę ir kt. (Nr. C-295/10), kuriame nurodė, kad tokie (detalieji) planai
(šiuo atveju, susiję su energetikos plėtra) yra nurodyti Direktyvos 2001/42 3 straipsnio 2 dalies a punkte ir nepažeidžiant to paties straipsnio 3 dalies yra privaloma atlikti jų aplinkosauginį vertinimą. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, jog minėto nutarimo
3.4 punktas 2011 m. gegužės 1 d. neteko galios, o detalieji planai buvo galutinai patvirtinti priėmus skundžiamus sprendimus jau po šios normos panaikinimo, todėl prieš
priimdama sprendimus Pagėgių savivaldybės taryba privalėjo patikrinti detaliųjų planų atitiktį teisės aktams. Pareigą atlikti poveikio aplinkai vertinimą numato ir minėto
nutarimo 7.1 punktas. Atsiliepime nurodoma, kad apelianto argumentai dėl įvairių institucijų įtraukimo į procesą yra nepagrįsti, nes skundo (bylos) dalyku yra tik savivaldybės tarybos sprendimai, už kurių teisėtumą atsako ne apelianto įvardytos institucijos, o
būtent Taryba, kuri ir yra byloje atsakovas.
3) Dėl pasikeitusios higienos normos taikymo Tauragės visuomenės sveikatos
centro nuomonė reikšmės neturi. Pasikeitus 2007 metų Higienos normai, turėjo būti
keičiami ir sprendiniai, susiję su šia norma, kadangi priešingu atveju laikoma, kad nepakeitus sprendinių ir Pagėgių savivaldybės tarybai priėmus sprendimus buvo pažeisti
reikalavimai aplinkos apsaugai bei reikalavimai, įtvirtinti Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje. Pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011
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„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje“ patvirtinimo“ 3, 9 punktais, Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio
4 dalimi. Pareiškėja teigia, kad pastebėjusi, jog detaliųjų planų sprendiniai neatitinka
pasikeitusių teisės aktų nuostatų (pasikeitusios higienos normos), savivaldybės taryba
turėjo netvirtinti detaliųjų planų, o grąžinti planavimo sąlygas išdavusiai institucijai
pakartotinai svarstyti, pakeičiant sprendinius pagal galiojančius teisės aktus. Naujoji
higienos norma įsigaliojo tuomet, kai dar nebuvo baigta detaliųjų planų patikrinimo
procedūra, t. y. dar nebuvo surašyti patikrinimo aktai.
4) Kiti detaliuosiuose planuose pastebėti trūkumai: poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitose yra klaidingi duomenys dėl šešėlių mirgėjimo modeliavimo ir
dėl kai kurių gyvenamųjų teritorijų, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitose nėra pateikta teršalų (triukšmo) monitoringo plano.
Pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltijos vėjas“ apeliacinį skundą prašo palikti galioti
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą, o apeliacinį skundą atmesti.
Pareiškėjas atsiliepime išdėsto iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir skunde
pirmosios instancijos teismui bei atsiliepime į atsakovo Pagėgių savivaldybės tarybos
apeliacinį skundą. Taip pat pareiškėjas nurodo, kad teismo eksperto G. T. 2012 m. liepos 18 d. ekspertinis nagrinėjimas grindžiamas negaliojančia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ norma. Pareiškėjas teigia, jog kadangi išvada prieštarauja teisės normai, kurioje imperatyviai nurodyta, kad toks vertinimas turi būti atliekamas (minėto nutarimo 7.1 punktas), ir yra paremta negaliojančia teisės norma (minėto
nutarimo 3.4 punktas), tai tokia išvada turėtų būti pripažinta neturinčia įrodomosios
vertės.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Pajūrio planai“ atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltijos vėjas“ apeliacinį skundą nurodo, jog sutinka su apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais ir palaiko apelianto prašymą panaikinti priimtą
sprendimą bei priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmesti.
Atsiliepime išdėstyti šie pagrindiniai argumentai:
1) Iki 2011 m. gegužės 1 d. galiojo Aprašo 3.4 punktas, kur buvo numatyta, kad
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniuose numatomas tik vienas ūkinės veiklos objektas.
2) Skundžiamais detaliaisiais planais planuojama teritorija nepatenka į įsteigtas
ar potencialias Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2011 m. gegužės 17 d. raštu Nr. V3-10.7-873 pateikė išvadą, kad
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nedarys reikšmingo neigiamo poveikio
Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijoms. Strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo atlikimas, kai išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima pats
planavimo organizatorius (UAB „Baltijos vėjas“), nesant privalomos pareigos atsižvelgti į visuomenės ir valstybinių institucijų pastabas ir išvadas, būtų perteklinis.
3) Tauragės visuomenės sveikatos centras turėjo visapusiškai įvertinti patvirtintą naują teisės aktą, išanalizuoti, ar tokie teisinio reguliavimo pakeitimai daro įtaką
rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams, įvertinti visas reikšmingas
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aplinkybes. Sprendime nėra Tauragės visuomenės sveikatos centro analizės dėl sąlygų keitimo būtinumo. Apraše nurodyta galimybė keisti ir / ar papildyti planavimo sąlygas tik tuo atveju, jei dėl normatyvinio akto keitimo kinta detaliojo plano sprendiniai. Lietuvos 2007 metų Higienos norma ir jos pakeitimas 2011 metų Higienos norma
reglamentuoja triukšmo ribinius dydžius gyvenamojoje aplinkoje, tačiau ginčijamų
detaliųjų planų rengimo metu detaliojo plano sprendinių neformavo, nes minėtų teisės
aktų pagrindu nebuvo formuojamos sanitarinės apsaugos zonos bei žemės sklypo
naudojimo apribojimai.
4) Klaipėdos apygardos administracinis teismas sprendime nurodė, kad
nagrinėjant bylą nebuvo analizuoti kiti pareiškėjo, atsakovo, trečiųjų suinteresuotų
asmenų argumentai. Tuo buvo pažeistos trečiojo suinteresuoto asmens teisės.
5) Teismo sprendime konstatuoti esminiai šiurkštūs teisės aktų reikalavimų
pažeidimai, apriboję visuomenės teisę dalyvauti teritorijų planavimo procese ta dalimi,
kiek tai susiję su neatliktu detaliųjų planų sprendinių strateginiu pasekmių aplinkai
vertinimu ir poveikio aplinkai vertinimu, tarp jų – visuomenės sveikatai vertinimu,
neatitinka realybės, nes visuomenė buvo informuota tinkamai pagal šiuos teisės aktus:
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-511 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintus Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliaciniai skundai tenkintini.
Nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra atsakovo Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-160, kuriuo patvirtintas žemės sklypų,
esančių (duomenys neskelbtini), detalusis planas, 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo
Nr. T1-188, kuriuo patvirtintas žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), ir žemės
sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), detalusis planas, Pagėgių savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-189, kuriuo patvirtintas žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), žemės sklypų,
esančių (duomenys neskelbtini), žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), detalusis
planas, teisėtumas ir pagrįstumas.
Pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“, ginčydamas nurodytus atsakovo sprendimus, kreipėsi į teismą 2012 m. sausio 20 d., nepraleidęs termino apskųsti Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T1-188
(juo patvirtintas žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), ir žemės sklypų,
esančių (duomenys neskelbtini), detalusis planas) bei Pagėgių savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T1-189 (juo patvirtintas žemės sklypų, esančių
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(duomenys neskelbtini), žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), žemės sklypų,
esančių (duomenys neskelbtini), žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), detalusis
planas). Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 22 d. nutartimi
(I t., b. l. 3–5) atnaujino pareiškėjui terminą apskųsti Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m.
lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T-160 (juo patvirtintas žemės sklypų, esančių (duomenys
neskelbtini), detalusis planas), atsižvelgdamas į tai, kad ginčijamais aktais patvirtintus
detaliuosius planus sieja vienas tikslas – įrengti vėjo jėgainių parką.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad jis kreipėsi į teismą, gindamas viešąjį interesą, vietos visuomenės teises ir teisėtus interesus į saugią ir sveiką aplinką (I t., b. l. 35).
Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas
aplinkybes dėl faktinių ir teisinių bylos aplinkybių, surinktus įrodymus, padarė išvadą,
kad pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą, gindamas viešąjį interesą, ir pareiškėjo reikalavimai panaikinti atsakovo sprendimus yra tenkintini. Pirmosios instancijos teismas
vadovavosi Aplinkos apsaugos įstatymo 1 straipsnio 22 punktu, 7 straipsnio 1 dalies
2 punktu, 7 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 4.11 punktu, 8.3 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo
32 straipsnio 4 dalies 2 punktu. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas, siekdamas ginti viešąjį interesą, jo pažeidimą sieja su neatliktu strateginio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių pasekmių aplinkai vertinimu, atliktu nepakankamu planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimu, darkomu kraštovaizdžiu, teisės į saugią, darnią,
švarią ir ramią aplinką šioje vietovėje pažeidimu. Teismas darė išvadą, kad tokie pagrindai priskirtini prie viešojo intereso aplinkos apsaugos srityje, todėl pareiškėjas turi
teisę kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą. Teismas taip pat sprendė, jog asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ įsteigimo momentas neturi teisinės
reikšmės ir šiuo pagrindu negali būti pripažįstama, kad pareiškėjas neturi teisės ginti
viešąjį interesą.
Pirmosios instancijos teismas panaikino atsakovo sprendimus, kuriais buvo patvirtinti minėti detalieji planai, nustatęs, kad nagrinėjamu atveju rengiant ir tvirtinant
ginčijamus detaliuosius planus buvo privaloma atlikti strateginį pasekmių vertinimą, nustatytą Strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašo 7.1 punkte, o išduodant
ginčijamų detaliųjų planų planavimo sąlygas ir sąvadą, nebuvo nustatyti reikalavimai
vadovautis Strateginiu pasekmių vertinimo tvarkos aprašu ir toks vertinimas nebuvo
atliktas. Sprendime nurodyta, kad strateginis pasekmių vertinimas privalomai atliekamas, kai teritorijų planavimo dokumentu planuojama teritorija energetikos plėtrai ir ši
veikla yra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
1 arba 2 priedėlį. Taip pat nurodyta, kad ginčijamų detaliųjų planų planavimo sąlygų
sąvaduose, išduotuose 2008 m. gruodžio 3 d. ir 2009 m. kovo 10 d., nustatyti planavimo tikslai, uždaviniai bei numatoma veikla – vėjo jėgainių statyba, o numatoma veikla
atitinka Strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašo 7.1 punkte nustatytą sąlygą –
teritorijų planavimas energetikos plėtrai.
Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad planavimo sąlygose, kurias
2008 m. lapkričio 14 d., 2009 m. vasario 4 d. ir 2009 m. vasario 17 d. išdavė Tauragės visuomenės sveikatos centras, buvo nurodyta, kad, rengiant ginčijamus detaliuosius planus, turi būti vadovaujamasi Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 2 d.
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įsakymu Nr. V-555 patvirtinta higienos norma HN 33:2007 „Akustinis triukšmas.
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje“. Sveikatos apsaugos ministras 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604
patvirtino naują higienos normą HN 33:2011, kuri įsigaliojo nuo 2011 m. lapkričio 1 d.
Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Aprašo 11.2 punktu, konstatuodamas,
jog Higienos norma 33:2011, kuri žymiai sugriežtino didžiausius leistinus triukšmo
ribinius dydžius, galėjo daryti tiesioginę įtaką ginčijamų detaliųjų planų sprendiniams,
konstatavo, jog Tauragės visuomenės sveikatos centras, įvertinęs visas aplinkybes,
inter alia planuojamos ūkinės veiklos pobūdį (vėjo jėgainių statyba), turėjo pakeisti
2008 m. lapkričio 14 d., 2009 m. vasario 4 d. ir 2009 m. vasario 17 d. išduotas planavimo
sąlygas, o nagrinėjamu atveju tai nebuvo padaryta.
Atsakovas Pagėgių savivaldybės taryba ir trečiasis suinteresuotas asmuo UAB
„Baltijos vėjas“ apeliaciniais skundais ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą
ir prašo jį panaikinti tuo pagrindu, kad pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė
„Lumpėnų strazdas“ neturėjo teisės kreiptis į teismą, gindamas viešąjį interesą, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai nustatė minėtus pažeidimus, bei kad
nuspręsta dėl byloje nedalyvaujančių asmenų, t. y. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamento, Tauragės visuomenės sveikatos centro, Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinio padalinio, teisių ir pareigų.
Apeliaciniai skundai yra grindžiami tuo, kad pagal įstatus pareiškėjui, kaip asociacijai, teisės ginti viešąjį interesą aplinkos apsaugos srityje nesuteikia nei CK, nei Asociacijų įstatymas, nei Teritorijų planavimo įstatymas, nei Aplinkos apsaugos įstatymas,
nei kiti teisės aktai, be to, ši teisė nėra įtvirtinta pareiškėjo įstatuose. Apeliantai nurodo,
jog pareiškėjo įstatuose nėra nurodyta, kad pareiškėjas yra visuomeninė organizacija,
kuri padeda spręsti aplinkosaugos problemas, o būtent šiuo pagrindu remiasi pareiškėjas. Apeliantai akcentuoja, jog asociacija yra įsteigta steigiamajame susirinkime, kuriame dalyvavo tik trys asmenys, 2012 m. sausio 9 d., t. y. tuo metu, kai buvo priimti skundžiami Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimai, pareiškėjas net nebuvo įregistruotas
kaip juridinis asmuo Juridinių asmenų registre, pareiškėjo steigėjai, kaip fiziniai asmenys, dalyvavo detaliųjų planų viešinimo procedūrose, turėjo galimybę susipažinti su visais parengtais dokumentais, pateiktais visuomenei svarstyti, ir reikšti savo poziciją.
Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodo, kad nei asociacijos
įstatai, nei Asociacijų įstatymo 16 straipsnis nedraudžia bendruomenei ginti viešuosius interesus, o įstatuose yra įtvirtinta, kad pareiškėjas siekia šių tikslų: formuoti geros
būties aplinką, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, rūpintis Lumpėnų ir apylinkių gamtinio paveldo išsaugojimu ir kt. Pareiškėjas savo teisę kreiptis į teismą tam,
kad būtų apgintas viešasis interesas, grindžia Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5 dalimi,
9 straipsnio 2 dalimi, ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir 56 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A3-11/2004, 2012 m. vasario 23 d. nutartyje, priimtoje
administracinėje byloje Nr. A492-1231/2012, 2010 m. gruodžio 9 d. nutartyje, priimtoje
administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, pateiktais išaiškinimais. Pareiškėjas akcentuoja, kad byloje nagrinėjamas ginčas dėl senos higienos normos taikymo, kad nebuvo
atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, dėl vizualinės taršos, dėl triukšmo, dėl
saugios ir kokybiškos aplinkos, dėl gamtinio paveldo išsaugojimo, dėl poveikio aplinkai
vertinimo neatlikimo, t. y. toks ginčas yra susijęs su neigiamu poveikiu supančiai aplin287
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kai ir visiems joje esantiems komponentams (aplinkosauga). Pareiškėjas teigia, kad turi
teisę ginti visuomenės interesą dėl sveikos ir saugios aplinkos.
Apeliantai administracinėje byloje kelia klausimą dėl pareiškėjo asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ teisės nagrinėjamu atveju kreiptis į teismą,
ginčijant minėtus Tarybos sprendimus, kuriais buvo patvirtinti detalieji planai. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktinius ir teisinius aspektus, nagrinėdama bylą
apeliacine tvarka, pirmiausia nagrinėja klausimą, ar pagrįstai pirmosios instancijos
teismas darė išvadą, kad pareiškėjas yra tinkamas subjektas kreiptis į teismą, ginant
viešąjį interesą.
V.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, sprendžiant klausimą dėl visuomeninės organizacijos teisės kreiptis į
teismą, ginčijant viešojo administravimo subjekto priimtą aktą ar veiksmus, ne kartą
buvo pažymėta, kad organizaciją sudarančių narių subjektinių teisių ir interesų gynyba administraciniame teisme gali įgauti įvairias formas, t. y. pareiškėjas kreipdamasis į
teismą gali ginti savo, kaip juridinio asmens, pažeistas teises ir interesus, viešąjį interesą
ar administracinėje byloje dalyvauti kaip savo narių procesinis atstovas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A858-610/2013, kt.).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kurioje buvo pasisakyta ir
dėl visuomenės narių teisės kreiptis į teismą, remiantis Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 ir (ar) 3 dalies nuostatomis (žr. administracinę bylą Nr. A556-393/2010), teismas
pažymėjo, jog pirmiausia organizacijos narių teisės ir įstatymų saugomi interesai gali
būti apginti per pareiškėjui suteikiamus įgalinimus ginti viešąjį interesą. Tokioje byloje,
administracinių bylų teisenos, t. y. procesiniu požiūriu, organizacija veikia savo vardu
(kaip pareiškėjas), bet iš esmės dėl kitų asmenų (tiek esančių, tiek nesančių organizacijos nariais), visuomenės (jos dalies) ar valstybės teisėms ir teisėtiems interesams galbūt padaryto pažeidimo, kurio pašalinimas yra viešojo intereso reikalas. Tačiau ABTĮ
5 straipsnio 3 dalies 3 punkte, taip pat 56 straipsnyje nurodyta, kad asmenų (šiuo atveju pareiškėjo) įgalinimai (teisė) ginti viešąjį interesą turi būti nustatyti įstatyme, todėl
tuo atveju, jei tokia teisė įstatymu nesuteikta, asmuo neturi teisės kreiptis į teismą dėl
viešojo intereso gynimo, o teismas neturi pareigos nagrinėti tokio pareiškimo.
Minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė
byla Nr. A556-393/2010) taip pat nurodyta, jog organizacijos narių teisės ir teisėti interesai taip pat gali būti apginti jiems administracinių bylų teisenoje dalyvaujant pareiškėjais, tačiau įgaliojant juos atstovauti tam tikrai organizacijai (asociacijai), jei toks
pavedimas neprieštarauja teisės normoms. Šiuo atveju patys organizacijos nariai (kaip
fiziniai ar juridiniai asmenys) dalyvauja byloje pareiškėjais (procesiniu požiūriu), o atitinkama organizacija yra tik procesinis jų atstovas. Tačiau tokiu atveju teismui turi būti
pateikti atstovaujamųjų įgaliojimai, įforminti įstatymų nustatyta tvarka, kuriais atstovui pavedama veikti jų (atstovaujamųjų) vardu.
Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodytoje byloje (administracinė byla Nr. A556-393/2010), atsižvelgdamas į ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 1 dalies nuostatas, taikomas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, pabrėžė, jog
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pareiškėjas, kaip juridinis asmuo (asociacija), turi teisę kreiptis į teismą dėl savo, kaip
juridinio asmens (asociacijos), teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo.
VI.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų
strazdas“, jo teigimu, skundą pareiškė, gindamas vietos visuomenės interesus, t. y.
gindamas viešąjį interesą, o teisę ginti viešąjį interesą grindžia Orhuso konvencijos 2
straipsnio 5 dalimi, 9 straipsnio 2 dalimi, ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir 56
straipsnio 1 dalimi. Atkreiptinas dėmesys, jog šioje byloje yra ginčijami tik Tarybos
sprendimai, kuriais patvirtinti detalieji planai.
ABTĮ 5 straipsnio 3 dalyje inter alia nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti
administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo
teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą (1 punktas), 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 (3 punktas). ABTĮ 56 straipsnio
1 dalyje įtvirtinta nuostata, 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.
Pagal ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reguliavimą viešasis interesas teisme gali būti ginamas tik esant dviem sąlygoms: viešieji
interesai ginami tik įstatymų numatytiems subjektams kreipiantis į teismą ir tik įstatymų numatytais atvejais. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl viešojo intereso
pažeidimo, kiekvienu atveju patikrina, ar subjektas, kuris kreipiasi į teismą, turi įstatyme numatytus įgaliojimus ginti viešąjį interesą. Jei tokia teisė įstatymu nesuteikta,
teismas negali konstatuoti į teismą besikreipusio asmens materialinio suinteresuotumo
ir tenkinti jo reikalavimą apginti viešąjį interesą. Be minėtų dviejų sąlygų teismų praktikoje nurodoma ir prielaida kreiptis dėl viešojo intereso gynimo – tai viešojo intereso buvimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-580/2013).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, jog valstybės, kaip visos visuomenės politinės organizacijos, paskirtis – užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d.,
2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Tačiau
kiekvienas viešasis interesas tegali būti grindžiamas pamatinėmis visuomenės vertybėmis, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, jo įtvirtinimas
ir užtikrinimas, gynimas ir apsauga yra konstituciškai motyvuoti. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra konstatuota, kad viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto
ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios
visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d.,
2005 m. gegužės 13 d. nutarimai).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik
toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo
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ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Todėl kiekvienu atveju, kai kyla klausimas,
ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008).
Asmens teisė į sveikatos apsaugą ir sveiką aplinką užtikrinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 ir 54 straipsniuose, kuriuose, be kitų nuostatų, įtvirtinta valstybės
pareiga rūpintis žmonių sveikata, valstybės ir visos visuomenės pareiga saugoti aplinką
nuo kenksmingų poveikių, nustatyti pagrindiniai Lietuvos valstybės aplinkos apsaugos
politikos tikslai bei kryptys. Aiškindamas šias nuostatas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) yra nurodęs, kad Konstitucijos
54 straipsnio 1 dalyje suformuluotas vienas iš valstybės veiklos tikslų – užtikrinti žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d. nutarimas). Iš Konstitucijos 54 straipsnio valstybei kyla priedermė nustatyti tokį teisinį reguliavimą ir veikti taip, kad būtų apsaugota natūrali gamtinė aplinka, atskiri jos
objektai, kad būtų užtikrintas racionalus gamtos išteklių naudojimas ir jų atkūrimas
bei gausinimas. Tam tikslui turi būti sukurta ir deramai funkcionuoti atitinkama valstybės institucijų sistema, valstybės biudžete turi būti numatytos lėšos, reikalingos apsaugoti natūralią gamtinę aplinką, atskirus jos objektus, užtikrinti racionalų gamtos
išteklių naudojimą, atkūrimą bei jų gausinimą. Iš Konstitucijos 54 straipsnio kyla pareigos ir visiems Lietuvos Respublikos teritorijoje esantiems asmenims: jie privalo susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala žemei, jos gelmėms, vandeniui,
orui, augalijai ir gyvūnijai (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas).
Šios konstitucinės doktrinos kontekste konstatuotina, kad pirmiau nurodytose Konstitucijos normose ne tik įtvirtintas aplinkos apsaugos principas: visi juridiniai ir fiziniai
asmenys turi susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala aplinkai (taip pat
ir joje gyvenantiems žmonėms), bet ir suponuojamos teisinio poveikio priemonių taikymo prielaidos, subjektams nesilaikant nustatytų imperatyvų.
1998 m. birželio 25 d. Orhuse priimtos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją,
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos
klausimais (Orhuso konvencija), kuri ratifikuota 2001 m. liepos 10 d. įstatymu ir Lietuvoje įsigaliojo 2002 m. balandžio 28 d., preambulės septintoje konstatuojamojoje dalyje
pripažįstama, kad kiekvienas asmuo turi teisę gyventi tinkamoje jo sveikatai bei gerovei aplinkoje, privalo individualiai ir kartu su kitais saugoti aplinką bei gerinti jos būklę dėl dabartinių ir būsimų kartų gerovės. Siekdamos sudaryti galimybes ginti šią teisę ir vykdyti nustatytas pareigas, Orhuso konvencijos šalys įsipareigojo užtikrinti teisę
gauti informaciją, teisę visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į
teismus aplinkos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų
žmogaus teisė gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje (Orhuso konvencijos
1 straipsnis). Vadovaujantis Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalimi, visuomenės, kuriai daro arba gali daryti įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų aplinkos srityje priėmimo procesu (suinteresuotos visuomenės),
nariai, siekdami teisiškai užginčyti sprendimo, veiksmo ar neveikimo, patenkančio į
Orhuso konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį, teisėtumą, nacionalinės teisės aktų užtikrinta tvarka turi teisę kreiptis į teismą dėl priimto sprendimo pakartotinio nagrinėji290
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mo. Pagal Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalį visuomenės nariams, atitinkantiems
nacionalinėje teisėje nustatytus kriterijus (jeigu tokie yra), turi būti sudaryta galimybė
pasinaudoti administracinėmis arba teisminėmis procedūromis su aplinka susijusias
nacionalinės teisės nuostatas pažeidžiančių privačių asmenų ir valstybės institucijų
veiksmams arba neveikimui užginčyti.
Pagal Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5 dalį suinteresuota visuomenė – tai visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo procesu; pagal šią apibrėžtį nevyriausybinės organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas ir veikiančios
pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijomis.
Atkreiptinas dėmesys, jog Orhuso konvencijos įgyvendinimo gairėse yra nurodyta, kad nustatant, ar nevyriausybinė organizacija realiai veikė padedant spręsti aplinkosaugos problemas, vertinami įvairūs aspektai, tokie, kaip įstatymo įgyvendinamieji
teisės aktai, subjekto įstatai bei veikla (The Aarhus Convention: An Implementation
Guide, 2013, p. 48, prieiga per internetą: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/
pp/ppdm/Aarhus_Implementation_Guide_second_edition_-_text_only.pdf>, anglų k.).
Europos Sąjunga, siekdama užtikrinti „teisės į aplinką“ tinkamą įgyvendinimą ir
apsaugą, bendrajame žmogaus teisių apsaugos kontekste priėmė dvi direktyvas, skirtas
Orhuso konvencijos nuostatoms įgyvendinti: 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva dėl visuomenės teisės gauti informaciją apie aplinką ir Tarybos
direktyvos 90/313/EEB pripažinimo netekusia galios (2003/4/EB) (toliau – ir Direktyva
2003/4/EB); 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, nustatanti
visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas
ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB ryšium su visuomenės
dalyvavimu ir teise kreiptis į teismą (2003/35/EB) (toliau – ir Direktyva 2003/35/EB).
Tarybos direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35/EB,
1 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog suinteresuota visuomenė – tai visuomenė, kuriai turėjo ar gali turėti poveikio 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta sprendimų aplinkos klausimais priėmimo tvarka arba kuri yra ja suinteresuota ta tvarka; šiame apibrėžime nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkančios reikalavimus
pagal nacionalinę teisę, yra laikomos suinteresuotomis. Šios direktyvos 10a straipsnyje
nurodyta, jog valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamą nacionalinę teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai: a) turintys pakankamą interesą, arba alternatyviai; b) pareikšdami apie teisės pažeidimą, jei valstybės narės administracinio proceso
teisė reikalauja to kaip išankstinės sąlygos, turėtų teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje
įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, kad užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems pagal šią direktyvą taikomos visuomenės dalyvavimo nuostatos, materialinį ar procesinį teisėtumą. <...> Kas yra pakankamas interesas
ir teisės pažeidimas nustato valstybės narės, deramai siekdamos suteikti suinteresuotai
visuomenei plačias galimybes kreiptis į teismus. Šiuo tikslu kiekvienos nevyriausybinės
organizacijos, atitinkančios 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus, interesas yra
laikomas pakankamu šio straipsnio a punkto prasme. Tokia organizacija taip pat laikoma turinti teises, kurios gali būti pažeistos, šio straipsnio b punkto prasme.
Įvertinus išdėstytas Orhuso konvencijos bei minėtų direktyvų nuostatas, galima
daryti išvadą, jog nevyriausybinė organizacija tam, kad ji būtų laikoma suinteresuota
visuomene Orhuso konvencijos prasme, be kitų reikalavimų, taip pat turi padėti spręs291
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ti aplinkosaugos problemas, skatinti aplinkos apsaugą bei atitikti reikalavimus pagal
nacionalinę teisę, veikti pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus.
Tokią išvadą iš esmės patvirtina ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
praktika. Pažymėtina, jog Teisingumo Teismas gana plačiai aiškina suinteresuotos visuomenės teisę kreiptis į teismą aplinkos klausimais bei pabrėžia tai, jog nacionalinės
taisyklės turi, viena vertus, užtikrinti „plačias galimybes kreiptis į teismus“ ir, kita vertus, garantuoti Direktyvos 85/337 nuostatų, susijusių su teise užginčyti sprendimą teisme, veiksmingumą, tačiau Teisingumo Teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs,
jog Direktyvos 85/337 10a straipsnyje valstybėms narėms paliekama didelė diskrecija tiek apibrėžti, kas yra teisės pažeidimas, tiek nustatyti, be kita ko, ieškinio priimtinumo sąlygas bei įstaigas, kurioms ieškinys gali būti pateiktas (Teisingumo Teismo
2011 m. gegužės 12 d. sprendimas Trianel Kohlekraftwerk Lünen byloje (C-115/09)).
Teisingumo Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog Direktyvos 85/337 10a straipsnyje esanti nuoroda į 1 straipsnio 2 dalį palieka nacionalinės teisės aktų leidėjams
nustatyti taikytinus reikalavimus, kad nevyriausybinė organizacija, skatinanti aplinkos apsaugą, kaip asociacija, galėtų pasinaudoti teise pateikti apeliacinį skundą teisme minėtomis sąlygomis. Taip pat nacionalinės teisės aktuose gali būti reikalaujama,
kad asociacijos, ketinančios teisminiu būdu ginčyti į Direktyvos 85/337 taikymo sritį patenkantį projektą, tikslas būtų susijęs su gamtos ir aplinkos apsauga (Teisingumo
Teismo 2009 m. spalio 15 d. sprendimas Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
byloje (C-263/08)). Teisingumo Teismas yra pasisakęs ir tai, kad Orhuso konvencijos
9 straipsnio 3 dalis Sąjungos teisėje neveikia tiesiogiai. ESTT nurodė, kad nėra jokio
aiškaus ir tikslaus įpareigojimo, kuris galėtų tiesiogiai reguliuoti asmenų teisinę situaciją; kadangi tik „visuomenės atstovai, atitinkantys nacionaliniuose įstatymuose numatytus kriterijus“ turi minėto 9 straipsnio 3 dalyje numatytas teises, šios nuostatos vykdymas arba veikimas priklauso nuo vėlesnio akto priėmimo. ESTT teigė, kad nesant šią
sritį reguliuojančių Sąjungos teisės normų, kiekviena valstybė narė savo nacionalinės
teisės sistemoje turi nustatyti ieškinių, skirtų iš Sąjungos teisės kylančių asmenų teisių
apsaugai užtikrinti, pareiškimo procesines taisykles (ESTT 2011 m. kovo 8 d. sprendimas byloje Lesoochranárske zoskupenie VLK prieš Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (C-240/09)).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad
Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis atitinkamais atvejais gali suteikti teisę visuomeninei organizacijai kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo (žr., pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-1775/2006 ir kt.).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog sistemiškai analizuojant Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 2 dalies normas ir ABTĮ
5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje nurodytas teisės normas yra
akivaizdu, kad suinteresuotos visuomeninės organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas, veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę
ginti viešąjį interesą kreipiantis į administracinį teismą aplinkosaugos srityje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A3-11/2004).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs,
kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalis, kuri nustato, kad „be to, ir nepažeidžiant
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šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minimų peržiūros procedūrų, kiekviena Šalis užtikrina, kad
visuomenės nariai, atitinkantys nacionalinėje teisėje nustatytus kriterijus, jeigu tokie
yra, galėtų pasinaudoti administracinėmis arba teisminėmis procedūromis privačių
asmenų ir valstybės institucijų, pažeidžiančių su aplinka susijusias nacionalinės
teisės nuostatas, veiksmams arba neveikimui užginčyti“, neturi tiesioginio poveikio.
Kitaip tariant, ji pati savaime ir tiesiogiai nesuteikia asmenims teisės kreiptis į
teismą. Šis klausimas ir toliau turi būti sprendžiamas pagal nacionalinėje teisėje
nustatytus kriterijus, kaip tai ir yra numatyta Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3
dalyje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A556-393/2010).
VII.
Nagrinėjamu atveju vertinant nacionalinės teisės aktų nuostatas, susijusias su
pareiškėjo asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ teise kreiptis į teismą,
ginčijant Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T-160,
2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T1-188 ir 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą
Nr. T1-189, kuriais patvirtinti detalieji planai, ir ginti viešąjį interesą, pažymėtina, jog
aktualios yra Aplinkos apsaugos bei Teritorijų planavimo įstatymų nuostatos.
Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad suinteresuota
visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą
dėl viešojo intereso gynimo užginčijant sprendimų, veiksmų, neveikimo aplinkos ir
jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje materialinį ir procesinį teisėtumą.
Suinteresuota visuomenė – vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kuriems
daro arba gali daryti poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas aplinkos ir jos
apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje arba kurie yra suinteresuoti šių
sprendimų procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys
(išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie
įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi
suinteresuotais asmenimis (1 straipsnio 22 punktas).
Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, jog
kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo turi
teisę suinteresuota visuomenė. Suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro
įtaką arba gali daryti įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar
kuri yra suinteresuota tų sprendinių įgyvendinimu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybinės organizacijos, padedančios spręsti kraštotvarkos problemas ir veikiančios pagal
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijomis
(2 straipsnio 35 dalis).
Aplinkos apsaugos įstatymo 1 straipsnio 1 punkte įtvirtinta, kad aplinka – gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro,
vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos; aplinkos apsauga – aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas,
vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius (2 punktas).
Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 12 dalį kraštotvarka – teritori293
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jų planavimo priemonėmis įgyvendinamas žmonių veiklos erdvinis organizavimas ir
aplinkos tvarkymas, siekiant suderinti teritorijos naudojimo socialinius, ekonominius
ir ekologinius interesus bei kurti harmoningą kultūrinį kraštovaizdį.
Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato asociacijai
jokių specifinių reikalavimų, susijusių su asociacijų kreipimusi į teismą dėl viešojo intereso gynimo (tokių kaip narių skaičius, geografinė teritorija, įsisteigimo momentas ir
pan.).
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą,
teigdamas, kad gina viešąjį interesą, daro išvadą, jog šiuo atveju nėra svarbu, kada pareiškėjas buvo įsteigtas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo įsisteigimo momentas būtų
svarbus sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo, kaip juridinio asmens, pažeistų subjektinių teisių ar interesų gynimo. Taigi šiuo atveju svarbu yra tai, ar kreipimosi į teismą
metu teisės aktai pareiškėjui suteikė specialų teisinį subjektiškumą – ginti viešąjį interesą. Aplinkos apsaugos ir Teritorijų planavimo įstatymai suteikia teisę viešiesiems
juridiniams asmenims ginti viešąjį interesą, nesiejant šios teisės su juridinio asmens
įsisteigimo momentu. Taigi įstatymų leidėjas pasirinko tokį reguliavimą, kuriuo suteikė locus standi ginti viešąjį interesą viešiesiems juridiniams asmenims, nepriklausomai
nuo to, kada jie buvo įsteigti.
Atsižvelgus į pirmiau nurodytas Aplinkos apsaugos bei Teritorijų planavimo įstatymų nuostatas, galima išskirti kriterijus, kuriais remiantis, nustatytina, ar pareiškėjas šioje byloje laikytinas suinteresuota visuomene pagal Aplinkos apsaugos įstatymą
bei Teritorijų planavimo įstatymą, turinčia teisę kreiptis į teismą: 1) asociacija (nevyriausybinė organizacija) įsteigta teisės aktų nustatyta tvarka, veikianti pagal Lietuvos
Respublikos įstatymų reikalavimus; 2) ji skatina aplinkos apsaugą, padeda spręsti kraštotvarkos problemas.
VIII.
Dėl pirmojo kriterijaus (asociacijos įsisteigimo ir veikimo Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka) pažymėtina, jog Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti
asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti (2 dalis). Asociacijos buveinė turi
būti Lietuvos Respublikoje (3 dalis). Asociacija privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje (4 dalis). Asociacijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti asociacijos
veiklos pagrindai, t. y. kad asociacija veikia laikydamasi Konstitucijos, CK, šio bei kitų
įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais. Minėto įstatymo 4 straipsnyje reglamentuotas asociacijos steigimas. Nurodyta, jog asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra
trys (1 dalis). Asociacijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai (2 dalis). Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais
(3 dalis). Asociacijos steigėjai iki asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre
parengia įstatų projektą ir sušaukia steigiamąjį susirinkimą, kuriame priimami įstatai ir
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sudaromas bent vienas valdymo organas (4 dalis). Steigiamos asociacijos vardu veikia
steigimo sutartyje nurodytas arba steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo (5 dalis).
Asociacijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacija teisės aktų nustatyta
tvarka turi būti įregistruota juridinių asmenų registre. Asociacija laikoma įsteigta
nuo įregistravimo juridinių asmenų registre (4 dalis). Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, jog asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios
neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems CK, šiame įstatyme ir asociacijos
įstatuose. Įstatymo 16 straipsnyje įvardijami asociacijos veiklos ribojimai.
Iš bylos medžiagos (asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“
įstatų (I t., b. l. 13–21), steigiamojo susirinkimo protokolo (I t., b. l. 22–25) matyti,
kad pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ įsteigta 2011 m.
gruodžio 27 d., juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m. sausio 9 d., asociacijos
adresas (duomenys neskelbtini). Įstatų 1.1–1.2 punktuose nurodoma, kad pareiškėjas
yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, ne pelno siekiantis juridinis asmuo,
veikiantis Lumpėnų gyvenamojoje vietovėje, vienijantis ir jos apylinkių socialiai
aktyvius piliečius bei joje registruotus juridinius asmenis, koordinuojantis pareiškėjo
narių veiklą, atstovaujantis pareiškėjo interesams ir juos ginantis ar tenkinantis
kitus viešuosius interesus, savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, CK, Asociacijų
bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais bei įstatais. Iš
steigiamojo susirinkimo protokolo matyti, jog yra trys steigėjai (G. J. (gyvenanti
(duomenys neskelbtini), A. M. (gyvenantis (duomenys neskelbtini), R. P. (gyvenanti
(duomenys neskelbtini) (vyresni nei 18 metų). Iš pareiškėjo pateikto asociacijos Kaimo
bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ narių registracijos žurnalo matyti, jog pareiškėjo
kreipimosi į teismą metu (2012 m. sausio 20 d.) bendruomenėje veikė 7 nariai
(VI t., b. l. 99). Pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ veikia
teritoriniu lygmeniu.
Apibendrindama nurodytas teisines ir faktines aplinkybes, išplėstinė teisėjų
kolegija daro išvadą, jog pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų
strazdas“ įsteigtas teisės aktų nustatyta tvarka ir veikia pagal Lietuvos Respublikos
įstatymų reikalavimus.
IX.
Dėl antrojo kriterijaus (aplinkos apsaugos skatinimo, padėjimo spręsti
kraštotvarkos problemas) pažymėtina, jog pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė
„Lumpėnų strazdas“ turi skatinti aplinkos apsaugą, padėti spręsti kraštotvarkos
problemas tam, kad būtų laikomas suinteresuota visuomene Aplinkos apsaugos bei
Teritorijų planavimo įstatymų prasme ir turėtų teisę kreiptis į teismą.
Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog tam, kad būtų nustatyta, ar visuomeninė
organizacija atitinka antrąjį kriterijų, t. y. skatina aplinkos apsaugą, padeda spręsti
kraštotvarkos problemas, turi būti vertinami teisės aktai, reglamentuojantys
visuomeninės organizacijos veiklą, įrodymai, patvirtinantys realią pareiškėjo veiklą
aplinkos apsaugos bei kraštotvarkos srityje, visuomeninės organizacijos įstatų
nuostatos, iš kurių būtų galima nustatyti, jog aplinkos apsauga yra vienas iš pagrindinių
visuomeninės organizacijos veiklos tikslų.
Įvertinusi proceso šalių pirmosios instancijos teismui bei apeliacinės instancijos
295

I. Administracinių teismų praktika

teismui pateiktus įrodymus, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog pateikti įrodymai
nepagrindžia, kad pareiškėjas kreipimosi su skundu į teismą metu realiai veikė,
skatindamas aplinkos apsaugą, padėdamas spręsti kraštotvarkos problemas. Teisėjų
kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas šioje byloje
yra tinkamas subjektas kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą.
Išplėstinė teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą, 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi
suteikė bylos šalims galimybę pateikti papildomus įrodymus bei paaiškinimus, tarp jų
ir pagrindžiančius pareiškėjo, kaip asociacijos, veiklą aplinkosaugos srityje.
Pareiškėjas be aplinkybių, išdėstytų atsiliepimuose į apeliacinius skundus,
papildomuose paaiškinimuose taip pat nurodo, jog pareiškėjo nariai, dar neįsikūrus
bendruomenei, aktyviai dalyvavo aptariant vėjo jėgainių plėtros klausimus Pagėgių
savivaldybėje ir gretimuose rajonuose. Lumpėnų kaimo bendruomenės valdybos nariai
yra tiesiogiai susiję su vėjo jėgainių statytojais, yra nuomojamų sklypų savininkai ar jų
artimi giminaičiai, todėl Lumpėnų kaimo bendruomenė negali atstovauti Lumpėnų gyvenamosios vietovės gyventojams dėl chaotiškos ir pažeidžiančios teisės aktus vėjo jėgainių statybos. Pareiškėjas teigia, jog matant ignoruojamą vietos gyventojų nuomonę,
viešą interesą, paminamą įstatymo viršenybę ir pasmerkiant vietos gyventojus gyventi
itin sveikatai kenksmingoje aplinkoje, buvo nuspręsta įkurti Lumpėnų gyvenamosios
vietovės ir jos apylinkių gyventojus vienijančią bendruomenę. Naujai įkurtos bendruomenės vienas iš pagrindinių tikslų – išsaugoti saugią ir švarią supančią aplinką. Pareiškėjas taip pat paaiškina, kad pareiškėjo pagrindinis dalyvavimo procese tikslas buvo
ir yra, kad vėjo jėgaines statytų proporcingo aukštingumo lyginant su gyvenamaisiais
namais, kad būtų tinkamai ir išsamiai įvertintas jų neigiamas poveikis, kad būtų nuolatinė neigiamo poveikio, sklindančio iš vėjo jėgainių, kontrolė.
Dėl veikimo aplinkosaugos srityje pareiškėjas paaiškinimuose nurodo, jog lygiagrečiai ginčijamo proceso vyko ir kitų vėjo jėgainių planavimo procesai. 2012 m. kovo
mėnesį UAB „Sweco Lietuva“ pristatė planuojamos ūkinės veiklos vėjo jėgainių poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Pareiškėjas, nustatęs ataskaitoje pažeidimus, kreipėsi
į įvairias institucijas. Raštuose ne tik klausė atitinkamų klausimų, bet ir teikė pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl vėjo jėgainių neigiamo poveikio supančiai aplinkai
mažinimo priemonių. Pareiškėjas teigia, jog kadangi yra išsamiai susipažinęs su vėjo
jėgainių neigiamu poveikiu supančiai aplinkai, gyvajai ir negyvajai gamtai (aplinkosauga), nuo proceso pradžios aktyviai domisi vėjo jėgainių planavimo ir statybos eiga
bei po to patiriamu neigiamu poveikiu, todėl sprendžia aplinkosaugos problemas
(VI t., b. l. 35–39).
Atsakovas Pagėgių savivaldybės taryba apeliaciniame skunde bei savo paaiškinimuose remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi civilinėje
byloje Nr. 3K-3-112/2013, kurioje teismas bendruomenes pripažino suinteresuotos visuomenės dalimi Orhuso konvencijos prasme ir turinčiomis teisę į teisminę gynybą.
Atsakovas nurodo, kad minėtoje byloje dalyvavo Santakos ir Kvietkinės kaimų bendruomenės. Kvietkinės kaimų bendruomenės įstatuose nurodyta, kad bendruomenės veiklos sritis: socialinė, aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo, o viena iš bendruomenės veiklos rūšių – kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
(EVRK 94.99) (į EVRK 94.99 klasę patenka aplinkos apsaugos ir ekologiniai judėjimai).
Atsakovas pažymi, jog pareiškėjo įstatuose nėra aiškiai ir konkrečiai suformuluoti aso296
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ciacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ tikslai veikti gamtosaugos srityje,
įskaitant ir skatinti aplinkos apsaugą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos vėjas“ apeliaciniame skunde
bei savo paaiškinimuose pažymi, jog pareiškėjo įstatuose nėra nurodyta, kad tai yra
visuomeninė organizacija, kuri padeda spręsti aplinkosaugos problemas, o būtent
šiuo pagrindu remiasi pareiškėjas. Trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat pažymi, jog
ginčui aktualioje vietovėje veikia ir kitos bendruomenės – Stoniškių bendruomenė,
Piktupėnų kaimo bendruomenė, Benininkų kaimo bendruomenė.
Kaip matyti iš pareiškėjo įstatų, juose nurodyti bendruomenės veiklos tikslai (veiklos sritys): formuoti geros būties aplinką (2.1.2 punktas); kurti saugią ir patogią gyvenamąją (kuriant ir saugojant natūralios gamtos, estetines, paveldo vertybes) aplinką
(2.1.3 punktas); rūpintis Lumpėnų ir apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu (2.4.6 punktas) ir kt. (I t., b. l. 13–21). Įstatuose taip pat įvardytos pareiškėjo veiklos
rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – ir EVRK), tarp jų – kraštovaizdžio tvarkymas (P.81.30).
Nors pareiškėjo įstatuose yra įvardyti minėti bendruomenės veiklos tikslai (geros
būties aplinkos formavimas, saugios ir patogios gyvenamosios (kuriant ir saugojant natūralios gamtos, estetines, paveldo vertybes) aplinkos kūrimas, rūpinimasis Lumpėnų
ir apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu), tačiau tai nepagrindžia, kad pareiškėjas kreipimosi į teismą metu realiai veikė, siekdamas padėti spręsti kraštotvarkos
problemas, skatindamas aplinkos apsaugą. Įstatų 1.1 punkte nurodyta aplinkybė, kad
pareiškėjas tenkina kitus viešuosius interesus, yra bendro pobūdžio, nekonkretizuota,
todėl nesuteikianti pagrindo daryti išvadą, jog tie viešieji interesai apima ir kraštotvarkos problemų sprendimą bei aplinkos apsaugos skatinimą.
Pažymėtina, jog iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (2 redakcija) matyti,
jog į pareiškėjo įstatuose įvardytą jo veiklos rūšį pagal šį klasifikatorių – kraštovaizdžio
tvarkymas (P.81.30), patenka: apželdinimas, kasdieninė priežiūra ir aptarnavimas: parkų ir sodų: privačių ir daugiabučių municipalinių namų, viešųjų ir pusiau viešų pastatų
(mokyklų, ligoninių, administracinių pastatų, bažnyčių ir kt.), savivaldybės plotų (parkų, žaliųjų plotų, kapinių ir kt.), magistralių želdynų (kelių, traukinių ir tramvajų linijų,
vandens kelių, uostų), pramoninių ir komercinių pastatų; želdynų: pastatų (stogų sodų,
fasadų želdinimo, vidinių sodų ir t. t.), sporto aikštynų (futbolo aikščių, golfo laukų ir
t. t.) ir žaidimų aikštynų, deginimosi pievelių ir kitokių atgaivos parkų, stovinčio ar
tekančio vandens telkinių (baseinų, kintamos drėgmės plotų, tvenkinių, plaukymo baseinų, griovių, vandentakių, gamyklų nuotakynų); apželdinimas, skirtas apsaugoti nuo
triukšmo, vėjo, erozijos, akinimo ir matomumo. Taigi į minėtą veiklos sritį nepatenka Teritorijų planavimo įstatyme įtvirtintas kraštotvarkos problemų sprendimas. Be
to, pareiškėjo įstatuose nėra nurodyta jokia kita veiklos rūšis, į kurią patektų minėtas
kraštotvarkos problemų sprendimas bei aplinkos apsaugos skatinimas.
Pareiškėjo paaiškinimuose nurodyta aplinkybė, jog jis yra susipažinęs su vėjo
jėgainių neigiamu poveikiu supančiai aplinkai, gyvajai ir negyvajai gamtai (aplinkosauga), nuo proceso pradžios aktyviai domisi vėjo jėgainių planavimo ir statybos eiga,
nesudaro pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas kreipimosi į teismą metu realiai sprendė problemas aplinkosaugos ar kraštotvarkos srityje. Po kreipimosi su skundu į teismą pareiškėjo vykdoma veikla, atliekami veiksmai, kreipimasis į įvairias institucijas,
nesudaro pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas kreipimosi į teismą metu realiai veikė
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kaip nevyriausybinė organizacija, skatinanti aplinkos apsaugą bei sprendžianti kraštotvarkos problemas. Atkreiptinas dėmesys, jog iš pareiškėjo pateiktų teismui dokumentų matyti, jog pareiškėjas kaip asociacija kreipėsi į įvairias institucijas su pasiūlymais,
nepritarimais nuo 2012 m. kovo 5 d. (VI t., b. l. 56–98).
Teismo posėdyje apklaustas liudytoju R. P. taip pat nepatvirtino, kad pareiškėjas
(asociacija) kreipimosi į teismą metu realiai veikė aplinkos apsaugos ar kraštotvarkos
srityje, kad skatino aplinkos apsaugą ar kad padėjo spręsti kraštotvarkos problemas, t.
y., kad šioje byloje pareiškėjas yra tinkamas subjektas teisme ginti viešąjį interesą.
Tai, kad iki asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ įsikūrimo pareiškėjo nariai, kaip pavieniai asmenys, aktyviai dalyvavo aptariant vėjo jėgainių plėtros klausimus Pagėgių savivaldybėje ir gretimuose rajonuose, nepagrindžia pareiškėjo,
kaip visuomeninės organizacijos, veiklos aplinkos apsaugos bei kraštotvarkos srityje.
Byloje pateikti įrodymai, jog Lumpėnų kaimui gretimose apylinkėse (Pagėgių savivaldybėje) veikia ir kitos bendruomenės, t. y. nuo 2003 metų Stoniškių seniūnijoje
veikianti Stoniškių bendruomenė, nuo 2001 metų Piktupėnų kaime veikianti Piktupėnų kaimo bendruomenė, nuo 2010 metų Benininkų kaime veikianti Benininkų kaimo
bendruomenė (VI t., b. l. 3, 11–16), kurios atstovauja savo narių interesams.
Be to, byloje nustatyta, jog Lumpėnų seniūnijoje nuo 2009 m. balandžio 14 d. veikia Lumpėnų kaimo bendruomenė (III t., b. l. 2–4). Pirmosios instancijos teismo posėdžių metu pareiškėjo pirmininkė G. J., grįsdama pareiškėjo reikalavimo teisę, nurodė,
kad bendruomenė rūpinasi gamtinio paveldo išsaugojimu ir puoselėjimu Lumpėnų
gyvenamojoje vietovėje (III t., b. l. 97–98). Be to, pirmosios instancijos teismo posėdžių
metu buvo nurodytos ir aplinkybės dėl pareiškėjo įsikūrimo, t. y. kad minėta Lumpėnų kaimo bendruomenė netinkamai atstovavo savo nariams, todėl buvo įkurta nauja bendruomenė, kurios nariai prieš tai dalyvavo kaip fiziniai asmenys. Sukūrus naują
bendruomenę buvo manoma, kad geriau bus ginamos jų narių teisės (III t., b. l. 95–97,
99–100). Pareiškėjo įsikūrimo tikslą pagrindžia ir pareiškėjo paaiškinimuose nurodytos aplinkybės, kad Lumpėnų kaimo bendruomenei esant suinteresuotai, ignoruojant
vietos gyventojų nuomonę, viešą interesą, paminant įstatymo viršenybę ir pasmerkiant
vietos gyventojus gyventi itin sveikatai kenksmingoje aplinkoje, buvo nuspręsta įkurti
Lumpėnų gyvenamosios vietovės ir jos apylinkių gyventojus vienijančią bendruomenę
(VI t., b. l. 37). Pažymėtina, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad Lumpėnų kaimo
bendruomenė netinkamai atstovavo vietos visuomenės interesams, nesudaro pagrindo
daryti išvados, jog pareiškėjas kreipdamasis su skundu į teismą veikė aplinkos apsaugos bei kraštotvarkos srityje ir todėl laikytinas suinteresuota visuomene Aplinkos apsaugos, Teritorijų planavimo įstatymų bei Orhuso konvencijos prasme.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjo ginčijami Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimai priimti 2011 m. lapkričio 24 d. (sprendimas Nr. T-160), 2011 m. gruodžio 20 d.
(sprendimas Nr. T1-188) ir 2011 m. gruodžio 20 d. (sprendimas Nr. T1-189). Pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m. sausio 9 d. Pareiškėjas į teismą kreipėsi 2012 m. sausio 20 d. Visos
šios aplinkybės, pareiškėjo įsisteigimas nepagrindžia pareiškėjo teiginių, kad jis veikia
aplinkos apsaugos bei kraštotvarkos srityse, o iš esmės rodo pareiškėjo įsisteigimo tikslą, t. y. tai, kad pareiškėjas įsisteigė, siekdamas šiuo konkrečiu atveju kreiptis į teismą
ir iš esmės ginti savo narių teises. Tokią teismo išvadą iš esmės patvirtina ir pareiškėjo
papildomuose paaiškinimuose nurodyta aplinkybė, kad: „kadangi kaip pavieniai asme298
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nys ir kaip bendruomenė buvome įgyvendinę visas įmanomas procedūras informacijai
gauti, kurios buvo numatytos ginčijamuose visuomenės supažindinimo su ūkine veikla
procese, todėl liko paskutinis būdas – skųsti Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimą
teismui <...>“ (VI t., b. l. 37).
Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo įsisteigimo tikslas bei laikas
pagrindžia pirmiau nurodytas aplinkybes, jog pareiškėjas kreipimosi su skundu į teismą metu realiai neveikė skatindamas aplinkos apsaugą bei padėdamas spręsti kraštotvarkos problemas.
Įvertinus visa tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjas neatitinka pirmiau
nurodyto antrojo kriterijaus – padėti spręsti kraštotvarkos problemas, skatinti aplinkos apsaugą, todėl nagrinėjamu atveju nėra laikomas suinteresuota visuomene Aplinkos apsaugos įstatymo ir Teritorijų planavimo įstatymo prasme, turinčia teisę kreiptis į teismą. Pareiškėjas neatitinka ratione personae (subjektų) kriterijaus ginti viešąjį
interesą.
Išplėstinė teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjo teisės nagrinėjamu atveju kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą vadovaujantis Asociacijų įstatymu, pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
(2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-580/2013) yra nurodžiusi, jog vien pareiškėjo teisinė forma, suponuojanti tikslą ginti į asociaciją susibūrusių asmenų daugeto interesus, jam teisės ginti viešąjį interesą nesuteikia. Išplėstinė teisėjų kolegija šiuo aspektu negali remtis Asociacijų įstatymo nuostatomis, nes jis
bendrąja prasme reglamentuoja būtent tokios teisinės formos juridinių asmenų steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ypatumus (Asociacijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Todėl vien tai, jog Asociacijų įstatymo
2 straipsnio 1 dalies normoje, kuri savo pobūdžiu yra definicinė (apibrėžiančioji), yra
nurodoma, jog asociacija, kaip tokia, turi tikslą (ir yra sutelkta) tenkinti viešuosius interesus, negali būti prilyginama įstatymo numatytiems viešojo intereso gynimo atvejams. Arba, kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, definicinėmis teisės normomis nėra siekiama suformuluoti konkrečių elgesio taisyklių (taigi,
ir įgalinimų), adresuotų atitinkamo teisinio santykio subjektams (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A602-597/2013).
Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra nurodyta, jog
Asociacijų įstatymas suteikia teisę asociacijoms įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į
teismą, kad būtų apgintos jo narių pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomi interesai, tačiau teisė kreiptis į teismą vien tik dėl viešojo intereso gynimo nėra
numatyta (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-610/2013).
Kaip jau buvo minėta, viešasis interesas gali būti ginamas tik įstatymų numatytais
atvejais. Pareiškėjas kitų įstatymų nuostatų, eksplicitiškai suteikiančių jam teisę ginti
viešąjį interesą, nenurodė. Jų nenustatė ir išplėstinė teisėjų kolegija. Įvertinus tai, darytina išvada, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą, siekdamas apginti viešąjį interesą, neturėdamas tam teisinio pagrindo, t. y. nesant įstatyme nustatyto atvejo, leidžiančio jam tokį
viešąjį interesą ginti nagrinėjamoje byloje.
Kaip matyti, pareiškėjas remiasi teismų praktika, kuri, jo manymu, pagrindžia
jo teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. Pareiškėjas nurodo Lietuvos vyriau299
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siojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartį, priimtą administracinėje
byloje Nr. A3-11/2004, 2012 m. vasario 23 d. nutartį, priimtą administracinėje byloje
Nr. A492-1231/2012, 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį, priimtą administracinėje byloje
Nr. A556-393/2010.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pareiškėjo nurodytų bylų ir nagrinėjamos bylos
aplinkybės skyrėsi. Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d.
nutarties, priimtos administracinėje byloje Nr. A3-11/2004, pažymėtina, jog šioje byloje
teismas nustatė, kad organizacija „Žvėryno bendruomenė“ faktiškai veikė ginant aplinkosaugos interesus.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A492-1231/2012, teismas taikė kitus teisės aktus, t. y.
vertino pareiškėjo atitiktį visuomenės sąvokai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutarties,
priimtos administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, pažymėtina, jog šioje nutartyje
teismas nurodė, jog Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis gali būti tiesiogiai taikoma tik sprendimams, veiksmams ar neveikimui, patenkančiam į Orhuso konvencijos
6 straipsnio taikymo sritį. Teismas minėtoje byloje nustatė, kad gyvenamųjų namų statyba į šią sritį nepatenka. Be to, teismas iš esmės nepasisakė dėl ratione personae (subjektų) kriterijaus ginti viešąjį interesą.
Nagrinėjamu atveju sutiktina su atsakovo paaiškinimuose išdėstytu pastebėjimu,
jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013, kurioje teismas bendruomenes pripažino suinteresuotos
visuomenės dalimi Orhuso konvencijos prasme ir turinčiomis teisę į teisminę gynybą,
buvo nustatyta, kad įstatuose, viena iš bendruomenės veiklos sričių buvo aplinkosaugos sritis. Byloje buvo nustatyti konkretūs pažeidimai, ginčas buvo kilęs dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo išdavimo teisėtumo.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą ne dėl savo, kaip juridinio asmens, teisių ir teisėtų interesų pažeidimo. Pareiškėjas savo teisę kreiptis į teismą grindė būtent viešojo intereso gynimu.
Be to, nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą užimdamas pareiškėjo (ABTĮ 48 straipsnio 2 dalis), o ne atstovo (ABTĮ 49 straipsnis) procesinę padėtį, todėl nėra pagrindo daryti išvados, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą savo
narių vardu gindamas jų pažeistas teises ir teisėtus interesus.
X.
Įvertinus tai, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą, nesant jam įstatymais suteiktos teisės, darytina išvada, jog iš esmės toks pareiškėjo skundas neturėjo būti priimtas nagrinėti teisme (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o priėmus skundą nagrinėti ir
nustačius, jog tai buvo padaryta be pagrindo, vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalimi, byla turėtų būti nutraukiama. Tačiau šiuo atveju, atsižvelgiant į konkrečios bylos
specifines aplinkybes, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo skundas visa
apimtimi turi būti atmestas. Tokia išvada darytina todėl, kad pareiškėjas, kaip asociacija, į teismą kreipėsi, nurodydamas, jog gina viešąjį interesą aplinkosaugos srityje. Ta
aplinkybė, kad pareiškėjas šiuo atveju nėra tinkamas subjektas kreiptis į teismą ir ginti
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viešąjį interesą, nustatyta tik atlikus išsamią analizę bei nagrinėjant bylą iš esmės. Tik
išsiaiškinus minėtąsias aplinkybes buvo neabejotinai nustatyta, jog pareiškėjas neįrodė turįs įstatymo jam suteiktą teisę ginti viešąjį interesą. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad konkrečioje byloje specialųjį pareiškėjo subjektiškumą vertinant
skundo priėmimo stadijoje prima facie nebuvo akivaizdu, jog jis nagrinėjamoje byloje
negali būti tinkamu viešojo intereso gynimo subjektu. Atsižvelgiant į tai, dabartinėje
proceso stadijoje jo skundas in corpore turi būti atmestas, konstatavus, jog pareiškėjas
neturi materialiojo suinteresuotumo ginti viešąjį interesą. Pažymėtina, jog tokia
išvada atitinka naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (pvz.,
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A602-597/2013).
Išplėstinė teisėjų kolegija, nustačiusi, jog pareiškėjas neturėjo įgaliojimų šiuo
atveju kreiptis į teismą ir ginti viešąjį interesą, neanalizuoja kitų aspektų, susijusių su
viešojo intereso gynimu, t. y. termino, per kurį viešasis interesas turi būti apgintas,
paties viešojo intereso buvimo ir pan. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat nepasisako ir
dėl kitų pareiškėjo skundo bei apeliantų apeliacinių skundų argumentų.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog ta aplinkybė, kad šiuo atveju
nustatyta, jog pareiškėjas neturi materialiojo suinteresuotumo ginti viešąjį interesą
ir jo skundas yra atmetamas, nereiškia, kad yra užkertamas kelias iškilus abejonių
dėl ginčijamų Tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti detalieji planai, teisėtumo tokio
pobūdžio ginčą nagrinėti administraciniame teisme. Tačiau šioje konkrečioje byloje
buvo nustatyta, jog į teismą kreipėsi netinkamas subjektas. Kaip jau buvo pirmiau
nurodyta, ABTĮ 56 straipsnio 1 dalyje yra įvardyti subjektai, turintys teisę įstatymų
nustatytais atvejais kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas
arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai,
t. y. prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos,
tarnybos ar fiziniai asmenys.
Apibendrindama šiame sprendime nurodytus argumentus, bylos faktinius bei
teisinius aspektus išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos
teismas, darydamas išvadą, kad pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų
strazdas“ turi teisę kreiptis į teismą, gindamas viešąjį interesą, netinkamai taikė teisės
aktų nuostatas, nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes, kurių pagrindu darė minėtą
išvadą, todėl panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priima naują
sprendimą, kuriuo pareiškėjo asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“
skundą atmeta.
Išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
nusprendžia:
Atsakovo Pagėgių savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB
„Baltijos vėjas“ apeliacinius skundus tenkinti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą
panaikinti ir priimti naują sprendimą.
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Pareiškėjo asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.

2.7. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
2.7.1. Dėl privačių ir deklaruotinų interesų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 ir 7 straipsnius 		
Dėl tarnybinės nuobaudos už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimą skyrimo procedūros
Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 6 straipsnio 1 dalies 9 punktą, deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos savo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis
– informaciją apie savo ar sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 MGL. Vadovaujantis to paties įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, jeigu pateiktoje deklaracijoje nurodyti
duomenys apie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) privačius interesus pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos. Privatūs interesai yra apibrėžiami kaip
asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, (ar jam artimo asmens) asmeninis turtinis ar
neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 str. 2 d.).
Atsižvelgiant į šias Įstatymo normas ir jose vartojamas sąvokas, t. y. į skirtingas sąvokas,
vartojamas Įstatymo 6 ir 7 straipsniuose (duomenys ir duomenys apie privačius interesus),
taip pat į principą, jog, esant pagrįstų abejonių dėl to, ar atitinkama asmens veika numato tarnybinę atsakomybę, atitinkamos įstatymo normos turi būti aiškinamos traukiamo
atsakomybėn asmens naudai, darytina išvada, jog šios Įstatymo nuostatos negali būti
aiškinamos kitaip, kaip tiktai nustatančios pareigą deklaracijoje nurodyti visus duomenis,
išvardytus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, tais atvejais, kai deklaracija yra pildoma pirmąjį kartą. Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma įpareigoja patikslinti deklaraciją tais atvejais, kai pasikeičia deklaracijoje nurodyti duomenys apie privačius interesus, t. y. duomenys apie asmens, dirbančio valstybės tarnyboje, (ar jam artimo asmens)
asmeninį turtinį ar neturtinį suinteresuotumą, galintį nulemti sprendimus atliekant tarnybines pareigas. Taigi asmuo neprivalo patikslinti privačių interesų deklaracijos duomenimis apie aplinkybes, dėl kurių neatsiranda ar nepakinta asmens privatūs interesai pagal
Įstatymą, t. y., kai tokios aplinkybės negali turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines
pareigas.
Ne kiekvienas sandorio sudarymas lemia privačių interesų, kuriuos privaloma deklaruoti
pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, atsiradimą.
Kontroliuojantis subjektas, konstatuojantis privačių interesų deklaracijos pildymo pažeidimą, privalo nurodyti konkrečius faktus ir aplinkybes, patvirtinančius tokį pažeidimą.
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Tačiau, atsižvelgiant į aplinkybę, kad Įstatymu pareiga deklaruoti privačius interesus, atsakomybė už tinkamą deklaracijos užpildymą, faktų, galinčių sukelti interesų konfliktus
nurodymą, nustatyta asmeniui, dirbančiam valstybės tarnyboje, darytina išvada, kad kilus ginčui, ar tam tikra aplinkybė laikytina privačiu deklaruotinu interesu (t. y. gali būti pakankama prielaida interesų konfliktui kilti), įrodinėjimo našta, kad dėl tam tikro sandorio
negali kilti interesų konfliktas ir todėl jo neprivaloma deklaruoti, tenka privačius interesus
deklaruojančiam asmeniui. Jam tenka pareiga pateikti įrodymus ir argumentus, paneigiančius Įstatyme įtvirtinto privataus intereso, kaip interesų konflikto tarnyboje prielaidos,
egzistavimą, ir pagrindžiančius, kad sudarytas sandoris negali ir negalėjo turėti reikšmės
sprendimams atliekant tarnybines pareigas.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija turi išimtinę teisę vertinti, ar asmuo pažeidė Įstatymą, ir tik jos sprendimo pagrindu asmeniui, dirbančiam valstybės tarnyboje, gali būti skirta tarnybinė (drausminė) nuobauda dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimo.
Administracinė byla Nr. A492-607/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01448-2012-5
Procesinio sprendimo kategorija 16.4; 16.7

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. spalio 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio, Arūno
Sutkevičiaus, Virgilijaus Valančiaus ir Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjui R. M.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo R. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2012 m. spalio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. M. skundą
atsakovui Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas R. M. (toliau – ir pareiškėjas) 2012 m. gegužės 28 d. su skundu
(b. l. 1–4) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti 2012 m. balandžio 26 d. Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministrės įsakymą Nr. P-367 „Dėl tarnybinės nuobaudos
skyrimo R. M.“ (toliau – ir Įsakymas).
Skunde paaiškino, kad pildydamas privačių interesų deklaracijas tikrai nenurodė jo ir sutuoktinės kelionių į užsienį sandorių, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir tą pripažino, tačiau akcentuoja, kad taip pasielgė ne piktybiškai, o
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per neapsižiūrėjimą, nes apie šias keliones buvo informuota pareiškėjo vadovybė, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos. Pabrėžė, kad deklaracijas užpildė iš karto, kai buvo informuotas apie padarytą pažeidimą.
Nesutiko su Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos išvada nevertinti jo apgailestavimo dėl padarytų pažeidimų kaip lengvinančios aplinkybės. Teigė, kad nepakanka išvadoje tik formaliai įvardyti nusižengimą ir konstatuoti, kad jį padarė konkretus
valstybės tarnautojas – būtina tokį nusižengimą pagrįsti įrodymais, nurodant jo padarymo aplinkybes ir priežastis, dėl nusižengimo atsiradusias pasekmes, tarnautojo kaltę
ir kitas reikšmingas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir Valstybės tarnybos įstatymas) 29 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Akcentavo, kad
griežto papeikimo skyrimas turi būti pagrįstas nusižengimo pasekmėmis, nusižengimo
aplinkybių visuma, valstybės tarnautojo kalte ir veikla iki nusižengimo padarymo. Visų
šių aplinkybių išvadoje nurodyta nebuvo. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo nutartyse, priimtose administracinėse bylose Nr. A14-726/04, Nr. A17-795/2007,
pateiktais išaiškinimais. Teigė, kad už itin formalų nusižengimą, nesukėlusį jokių pasekmių, nuobauda – griežtas papeikimas – yra per griežta, neadekvati tokio pobūdžio
nusižengimui, todėl prašė neskirti jam nuobaudos.
Atsakovas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – ir KAM, atsakovas) atsiliepime į skundą (b. l. 15–19) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip
nepagrįstą.
Paaiškino, kad pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintose Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėse
įtvirtintą privalomą etikos principą – gerbti įstatymus ir kitus teisės aktus, laikytis jų
reikalavimų. Teigė, kad pareiškėjo skunde nurodyta teismų praktika šioje byloje nėra
pagrindo remtis, nes visos procedūros, pareiškėjui skiriant tarnybinę nuobaudą, buvo
atliktos tinkamai. Pažymėjo, kad tarnybinio nusižengimo fakto nustatymui nėra reikšminga aplinkybė, jog pareiškėjas neslėpė informacijos apie savo keliones, nes, vadovaudamasis Krašto apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-1133 patvirtintu Informavimo apie krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių,
valstybės tarnautojų ir asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis, išvykas į užsienį tvarkos aprašu (toliau – ir Tvarkos aprašas), tinkamai informavo Krašto apsaugos viceministrą ir Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos.
Akcentavo, kad Tvarkos apraše nurodytos asmenų pareigos nėra siejamos su valstybės
tarnybą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytomis bendromis valstybės tarnautojų pareigomis. Taip pat nurodė, kad pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis privalėjo ne tik viešai deklaruoti ginčo sandorius, bet ir laiku pateikti nustatytos formos deklaracijas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijai (toliau – ir Komisija),
tačiau to nepadarė, taip pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, Įstatymas) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos 2008 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. KS-84 patvirtintų Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) reikalavimus.
Aiškino, kad faktas, jog pareiškėjas dėl 2009–2010 metais sudarytų sandorių nepateikė
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai privačių interesų deklaracijų, kaip to reikalauja
teisės aktai, gali formuoti nuomonę, kad valstybės tarnautojas tarnybinėje veikloje turi
galimybę įgyvendinti privačius interesus. Pabrėžė, kad Tarnybinio nusižengimo tyrimo
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komisija, atlikdama tyrimą ir siūlydama valstybės tarnautojui nuobaudą, vertino tiek
kaltės formą, tiek padaryto nusižengimo pobūdį, tiek kitas nusižengimo kvalifikavimui
reikšmingas aplinkybes. Tarnybinio tyrimo metu buvo įvertinta, kad pažeidimą padarė
įstaigos vadovas, kuris privalo kontroliuoti kaip savo pareigas vykdo jam pavaldūs įstaigoje dirbantys asmenys, todėl pareiškėjui keliami didesni pareigingumo, atsakingumo ir pavyzdingumo reikalavimai. Aiškino, kad buvo atsižvelgta ir į tai, kad pareiškėjo
padarytas nusižengimas yra tęstinio pobūdžio, t. y. jis tyčia ilgą laiką (2009–2010 m.)
vengė vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus, nes, laiku nevykdant minėtos
pareigos, tokia pareiga savaime neišnyksta ir tęsiasi.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 11 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.
Teismas, įvertinęs surinktų įrodymų visumą bei ginčo teisiniams santykiams taikytinų teisės aktų nuostatas, padarė išvadą, kad Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, KAM
tinkamai taikė ir aiškino tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas, aktualias tinkamai ir teisingai išnagrinėti kilusį ginčą. Teismas taip pat konstatavo, kad atsakovas
neveikė ultra vires. Teismas sprendė, kad Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija tinkamai kvalifikavo nustatytas faktines aplinkybes: kad pareiškėjas, eidamas Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM (toliau – ir Departamentas) direktoriaus pareigas, 2009 m. ir 2010 m., sudaręs sandorius dėl savo privačių kelionių, privalėjo per 30
kalendorinių dienų nuo kiekvieno sandorio sudarymo užpildyti ir pateikti Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai teisės aktų nustatytos formos Privačių interesų deklaraciją, nurodydamas sandorio kodą, objektą, sudarymo datą, sandorio šalies pavadinimą bei
vertės litais kodą, tai yra: dėl 2009 m. rugpjūčio 20 d. sandorio (kelionė į Balį ir Singapūrą) deklaraciją privalėjo pateikti iki 2009 m. rugsėjo 20 d., dėl 2010 m. sausio 21 d.
sandorio (kelionė į Braziliją) deklaraciją privalėjo pateikti iki 2010 m. vasario 21 d.,
dėl 2010 m. rugsėjo 28 d. sandorio (kelionė į Keniją) deklaraciją privalėjo pateikti iki
2010 m. spalio 28 d. Tačiau pareiškėjas šios prievolės per nurodytus terminus neįvykdė, deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pateikė tik 2012 m. kovo 22 d.
Pareiškėjas tokiais savo veiksmais pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo bei Taisyklių imperatyvias nuostatas. Teismas akcentavo, kad
pareiškėjas, būdamas direktoriumi, pats pasirašė įsakymą, kuriuo paskyrė asmenį (Departamento specialistą), atsakingą už valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijų
priėmimą, saugojimą, kontrolę ir konsultavimą bei patvirtino pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą. Todėl atmetė pareiškėjo
skundo argumentus, esą jis nežinojęs, jog reikia deklaruoti ginčo sandorius. Teismas
pabrėžė, kad nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Akcentavo, kad pareiškėjas yra
įstaigos vadovas.
Teismas konstatavo, kad vertinti aplinkybes kitaip nei jos buvo įvertintos Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos išvadoje neturi jokio pagrindo. Pažymėjo, jog
pareiškėjas teismui nepateikė jokių prejudicinę galią turinčių įrodymų, kurie paneigtų Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos išvadoje nustatytas aplinkybes ir patvirtintų Įsakymo neteisėtumą bei nepagrįstumą. Todėl teismas konstatavo, kad Įsakymas
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priimtas nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, jį priimant nebuvo pažeistos pagrindinės
procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą
ir sprendimo pagrįstumą, savo turiniu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.
Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, juo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas – yra adekvati padarytam pareiškėjo pažeidimui.
III.
Pareiškėjas R. M. padavė apeliacinį skundą (b. l. 75–78), kuriame prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą – jo skundą tenkinti.
Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:
1. Mano, kad šiurkštaus pažeidimo konstatavimui yra būtinos abi Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 4 punkte nurodytos sąlygos (piktnaudžiavimas tarnyba bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas), tačiau Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija nustatė tik vieną
jų – Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų
formalų pažeidimą. Akcentuoja, kad pažeidimas nesukėlė viešųjų ir privačių interesų
konflikto, o piktnaudžiavimo tarnyba faktas nebuvo nustatytas.
2. Nurodo, kad jo, kaip valstybės tarnautojo, pajamų–išlaidų balansą bei pajamų
teisėtumą tikrino Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi mokestinį
tyrimą, jo tarnybinę veiklą tikrino Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie
KAM. Minėtos institucijos nerado jokių pažeidimų pareiškėjo tarnybinėje veikloje, neatitikimų jo šeimos turto–pajamų balanse.
3. Pažymi, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostata, kad jeigu pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys apie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) privačius
interesus pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos, yra dviprasmiška. Paaiškina, kad, sudarius sandorius su kelionių agentūra, nei pareiškėjo, nei jo sutuoktinės privatūs interesai
nepasikeitė, t. y. jokio privačių ir viešųjų interesų konflikto nekilo.
4. Teigia, kad teismas nukrypo ir nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos (administracinė byla Nr. A14-726/04) pozicijos, nes nebuvo atsižvelgta
nei į kaltės formą, nei į pažeidimo priežastis (kurių nebuvo), nei į tai, kad pažeidimas
nesukėlė jokių pasekmių, nei į pareiškėjo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo
(iki tol pareiškėjo veikla buvo vertinama tik gerai arba labai gerai, jis nuolat buvo skatinamas Viešųjų pirkimų tarnybos, KAM vadovybės, Lietuvos kariuomenės vadovybės,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkomis, medaliais).
5. Teigia, kad teismas nevertino skundo argumento, jog pareiškėjui skirta nuobauda – griežtas papeikimas – yra neadekvati padarytam tarnybiniam nusižengimui. Nurodo, kad sužinojęs apie deklaravimo prievolę, sandorius nedelsiant deklaravo (ne tik
keliones, bet visus minimo laikotarpio sandorius, kuriuos prisiminė), geranoriškai bendradarbiavo su Komisija, gailėjosi dėl formalaus įstatymo pažeidimo, pareiškėjo kaltė
pasireiškė neatsargumu (nepagrįstu pasitikėjimu), jo veika (neveikimas) nesukėlė jokių
neigiamų pasekmių (nebuvo supainioti viešieji ir privatūs interesai). Todėl mano, kad
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atsižvelgiant į visas aplinkybes, nesant sunkinančių ir įvertinus lengvinančias aplinkybes, nuobauda negali būti tokia griežta.
6. Mano, kad teismas netinkamai interpretavo faktą, jog pareiškėjas pasirašė įsakymą, kuriuo paskyrė asmenį, atsakingą už valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijų priėmimą, saugojimą, kontrolę ir konsultavimą bei patvirtino pareigybių,
kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą. Mano, kad ši
aplinkybė nereiškia, jog pareiškėjas buvo susipažinęs su įstatymo nuostatų pakeitimais.
Teigia, kad jo paskirtas asmuo ir privalėjo supažindinti tiek jį, tiek ir kitus Departamento darbuotojus apie daromus įstatymo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių deklaracijų pildymą, pakeitimus.
7. Nesutinka su teismo išvada, kad padarytas pažeidimas yra tęstinis. Paaiškina,
kad ginčo pažeidimo pobūdis nepriklauso nuo praleisto laiko pateikti deklaracijas.
Atsakovas KAM atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 89–93) nurodo, kad su skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti.
Atsiliepimą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimą į skundą.
Papildomai akcentuoja:
1. Teigia, kad pareiškėjas, būdamas ne tik valstybės tarnautojas, bet ir įstaigos
vadovas, privalantis kontroliuoti teisės aktų reikalavimų laikymąsi vadovaujamoje institucijoje, privalėjo gerai žinoti teisės aktuose valstybės tarnautojams nustatytas
prievoles.
2. Pažymi, kad Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto tinklalapyje
2011 m. (t. y. jau galiojant naujai deklaravimo tvarkai) yra patalpinta pareiškėjo Privačių interesų deklaracija PID1 forma (bendrieji duomenys), PID5 forma (deklaruota
2008 m. kovo 13 d. gauta dovana), PID7 forma (deklaruoti 2010 m. gruodžio 16 d. bei
2011 m. sausio 6 d. sandoriai, tarp kurių aptariamų kelionių nėra), kas taip pat patvirtina, kad pareiškėjas žinojo apie pareigą deklaruoti tiek sandorius, tiek kitas aplinkybes
(dovanas ir pan.).
3. Akcentuoja, kad aptariamo tarnybinio nusižengimo fakto ar kaltės nustatymui
nėra reikšminga aplinkybė, jog pareiškėjas neslėpė informacijos apie savo keliones, nes
vadovaudamasis Tvarkos aprašu, apie šias keliones tinkamai informavo krašto apsaugos viceministrą ir Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą prie KAM. Atsakovas
mano, kad Tvarkos apraše nurodytos asmenų pareigos apskritai nėra siejamos su valstybės tarnybą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytomis bendromis valstybės
tarnautojų pareigomis.
4. Mano, kad įpareigojimas valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims nustatyta tvarka teikti privačių interesų deklaracijas ar kitaip vengti interesų konflikto yra
formalus, todėl ir šio imperatyvo pažeidimas neturi būti nustatinėjamas remiantis padariniais, t. y. siekta iš atitinkamų veiksmų gauti konkrečios asmeninės naudos ar ne.
5. Teigia, kad teismas, pasisakydamas dėl apelianto kaltės formos, pagrįstai nurodė, kad pažeidimą padarė įstaigos vadovas, kuris privalo ne tik pats sąžiningai vykdyti
teisės aktų reikalavimus, bet ir privalo kontroliuoti, kaip savo pareigas vykdo jam pavaldūs įstaigoje dirbantys asmenys, todėl jam turėtų būti keliami didesni pareigingumo, atsakingumo ir pavyzdingumo reikalavimai. Akcentuoja, kad buvo atsižvelgta į tai,
jog apelianto padarytas nusižengimas yra tęstinio pobūdžio, t. y. apeliantas, žinodamas
apie pareigą deklaruoti sandorius, ilgą laiką (2009–2010 m.) vengė vykdyti galiojančių
teisės aktų reikalavimus, nes laiku nevykdant minėtos pareigos, tokia pareiga savaime
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neišnyksta ir tęsiasi. Todėl atsakovas mano, kad tokie apelianto veiksmai (neveikimas)
turėtų būti vertinami kaip tyčiniai.
6. Mano, kad apeliaciniame skunde nurodyta teismų praktika pareiškėjas šioje byloje remtis negali, nes vertinant (konstatuojant) jo padaryto tarnybinio nusižengimo
šiurkštumą, buvo atsižvelgta ne tik į formalų pareigos deklaruoti nevykdymą, bet ir
į papildomus aptariamą nusižengimą charakterizuojančius kriterijus. Akcentuoja, kad
skiriant apeliantui aptariamą tarnybinę nuobaudą, buvo laikomasi tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūrų, t. y. buvo išaiškintos visos tarnybiniam nusižengimui kvalifikuoti būtinos aplinkybės.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Byloje kilo ginčas dėl 2012 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrės įsakymo Nr. P-367 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo R. M.“, kuriuo
R. M. paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, teisėtumo ir pagrįstumo.
Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos 2012 m. balandžio 10 d. išvada Nr. VL-27
patvirtina, kad R. M. tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas skirta už tai, kad jis
nedeklaravo sandorių, kuriais įsigijo keliones (2009 m. – kelionės į Indoneziją, Singapūrą, o 2010 m. – į Braziliją, Keniją) ir tuo pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 8 punktų ir 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 2 dalies,
6 straipsnio 1 dalies 9 punkto, 7 straipsnio 1 dalies, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2008 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. KS-84 patvirtintų privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių 49–50 punktų, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d.
nutarimu Nr. 968, 2.1 punkto nuostatas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 11 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – skundą tenkinti.
Vertindama pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nekyla ginčo dėl Tarnybinio nusižengimo
tyrimo komisijos išvadoje nustatytų faktinių aplinkybių, ginčas iš esmės kyla dėl nustatytų faktinių aplinkybių teisinio vertinimo, t. y. keliami teisės aiškinimo ir jos taikymo
konkrečioms faktinėms aplinkybėms klausimai.
Pasak atsakovo, pareiškėjas pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo (ginčui aktuali 2011 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. XI-1836 redakcija) 3 straipsnio 2 dalies 1 ir
8 punktus, kuriuose įtvirtinti pagarbos žmogui ir valstybei bei pavyzdingumo principai, taip pat šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kuriame įtvirtinta valstybės
tarnautojų pareiga laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės
aktų. Atsakovas taip pat nurodo, kad pareiškėjas pažeidė šias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (ginčui aktuali 2011 m. kovo 15 d. įstaty308
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mo Nr. XI-1279 redakcija) nuostatas: 4 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, jog „valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo deklaruoti privačius interesus šio įstatymo ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją (toliau – deklaracija)“; 5 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad „šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas einantis asmuo deklaraciją pateikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai“; 6 straipsnio 1 dalies 9 punktą, kuris numato, jog deklaruojantis asmuo
deklaracijoje privalo nurodyti savo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis
apie savo ar sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių
mėnesių sudarytus sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 MGL; 7 straipsnio
1 dalį, kurioje įtvirtinta: „Jeigu pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys apie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) privačius interesus pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų
nuo duomenų pasikeitimo dienos“. Atsakovas taip pat nurodė, kad pareiškėjas pažeidė
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2008 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. KS-84
(ginčui aktuali 2012 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. KS-6 redakcija) patvirtintų Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių 49–50 punktus,
kuriuose nustatyta: „Deklaracijos bendrosios dalies VII skyriuje (PIDB7) „Sandoriai“
nurodomi duomenys apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per 12 kalendorinių mėnesių iki Deklaracijos pildymo datos sudarytus vienašalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis. Sandoriai
deklaruojami, jeigu jų vertė sandorio sudarymo momentu didesnė negu 20 Bazinių
socialinių išmokų (anksčiau – MGL). Sandorio vertė užsienio valiuta nustatoma pagal sandorio sudarymo dieną Lietuvos banko skelbiamą oficialų valiutos kursą litais“;
Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968, 2.1 punktą, kuriame nustatyta, kad valstybės tarnautojas privalo gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir
įstaigas, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų
sprendimų reikalavimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų vidaus tvarkos
taisyklių.
Dėl privačių ir deklaruotinų interesų pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 ir 7 straipsnius
Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi tarnybinio pažeidimo, dėl kurio nubaustas
pareiškėjas, pobūdį, atsižvelgusi į ginčui taikytiną teisinį reguliavimą, pažymi, kad šioje byloje pirmiausia atsakytina į klausimą, ar pareiškėjo 2009–2010 m. sudaryti kelionių sandoriai laikytini privačiu deklaruotinu interesu pagal Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, taigi kyla šio įstatymo nuostatų aiškinimo
klausimas.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, jog teisės doktrinoje
pripažįstama, kad teisės normų, susijusių su atsakomybės asmeniui nustatymu ir
taikymu, jo nubaudimu, negalima aiškinti plečiamai. Atsižvelgiant į tarnybinės atsakomybės prigimtį ir pobūdį, šios atsakomybės taikymo pagrindai neabejotinai
turi būti aiškiai nustatyti įstatyme. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m.
gruodžio 13 d. nutarime inter alia pažymėjo, kad įstatymu turi būti nustatyta valstybės
tarnautojo atsakomybė už valstybės tarnyboje padarytus teisės pažeidimus, o teisės pa309
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žeidimai, už kuriuos teisės aktuose yra nustatyta atsakomybė, turi būti aiškiai apibrėžti.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, jog
esant pagrįstų abejonių dėl to, ar atitinkama asmens veika užtraukia tarnybinę atsakomybę, atitinkamos įstatymo normos turi būti aiškinamos traukiamo atsakomybėn
asmens naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-604/2009, 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2967/2011, 2013 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A146-665/2013 ir kt.).
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra ne kartą konstatavęs, jog įstatymo
sąvokų aiškinimas turi būti ne tik pažodinis, bet ir loginis, sisteminis (1996 m. rugsėjo
25 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimai), atskleisti atskirų įstatyme pavartotų sąvokų prasmę galima išsiaiškinus įstatymo paskirtį, jo reguliuojamų santykių pobūdį ir apimtį,
reguliavimo ypatumus ir pan. Tai galima padaryti taikant įvairius įstatymo aiškinimo
metodus, tarp jų – sisteminį, nes kiekviena teisės norma yra vientiso teisės akto <...>
sudedamoji dalis, susijusi su kitomis to teisės akto normomis (Konstitucinio Teismo
1999 m. birželio 23 d. nutarimas).
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjui, ėjusiam Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus pareigas, skirta tarnybinė nuobauda
dėl to, jog jis neva pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą, t. y. nepatikslino savo privačių interesų
deklaracijos per nustatytą laikotarpį – 30 dienų nuo to momento, kai pasikeitė duomenys apie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) privačius
interesus, kadangi nenurodė deklaracijoje Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytų sandorių.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta: „Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti
šiuos savo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis – informaciją apie savo
ar sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 MGL.“ To paties įstatymo
7 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Jeigu pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys apie
deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) privačius interesus
pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.“ Privatūs interesai Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo yra apibrėžiami kaip asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, (ar jam artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas (2 str. 2 d.).
Atsižvelgiant į šias įstatymo normas ir jose vartojamas sąvokas, t. y. į skirtingas
sąvokas, vartojamas įstatymo 6 ir 7 straipsniuose (duomenys ir duomenys apie privačius interesus), taip pat į minėtą principą, jog, esant pagrįstų abejonių dėl to, ar atitinkama asmens veika užtraukia tarnybinę atsakomybę, atitinkamos įstatymo normos
turi būti aiškinamos traukiamo atsakomybėn asmens naudai, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog šios Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatos negali būti aiškinamos kitaip kaip tiktai nustatančios pareigą deklaracijoje nurodyti visus duomenis, išvardytus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, tais
atvejais, kai deklaracija yra pildoma pirmąjį kartą. Šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma įpareigoja patikslinti deklaraciją tais atvejais, kai pasikeičia
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deklaracijoje nurodyti duomenys apie privačius interesus, t. y., duomenys apie asmens,
dirbančio valstybės tarnyboje, (ar jam artimo asmens) asmeninį turtinį ar neturtinį
suinteresuotumą, galintį nulemti sprendimus atliekant tarnybines pareigas. Taigi asmuo neprivalo patikslinti privačių interesų deklaracijos duomenimis apie aplinkybes,
dėl kurių neatsiranda ar nepakinta asmens privatūs interesai pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, t. y., kai tokios aplinkybės negali
turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas. Šiuo aspektu pažymėtina, jog
tokia deklaruotinų privačių interesų, kurie gali sukelti interesų konfliktą, samprata taip
pat įtvirtinta 2003 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Tarybos
rekomendacijoje dėl interesų konflikto valstybės tarnyboje valdymo gairių, kurioje nurodyta, jog siekiant skaidrumo, valstybės tarnautojų narystė organizacijose bei privatūs
interesai, galintys sutrukdyti objektyviam pareigų atlikimui, turėtų būti tinkamai atskleisti, kad leistų atlikti pakankamą interesų konfliktų sprendimo kontrolę ir valdymą.
Kaip minėta, pareiškėjas buvo nubaustas tarnybine nuobauda už tai, jog nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos dėl aplinkybių, nurodytų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punkte,
t. y. nedeklaravo sandorių, kuriais pirko keliones į Balį, Singapūrą, Braziliją bei Keniją.
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog gali būti sudaromi labai įvairūs, skirtingo pobūdžio ir turinio sandoriai, sprendžia, kad ne kiekvienas sandorio sudarymas
lemia privačių interesų, kuriuos privaloma deklaruoti pagal Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, atsiradimą. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip minėta, asmeniui nekyla pareiga deklaruoti aplinkybes, dėl kurių neatsiranda ar nepakinta asmens privatūs interesai pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog asmuo neprivalo deklaruoti sandorių, kurie, nors formaliai atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintus kriterijus, bet neatitinka
esminio deklaruotino privataus intereso požymio – asmens suinteresuotumo, galinčio
turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas, ir esančio pakankama prielaida interesų konfliktui kilti. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog kontroliuojantis subjektas, konstatuojantis deklaracijos pildymo pažeidimą, privalo nurodyti konkrečius
faktus ir aplinkybes, patvirtinančius tokį pažeidimą. Tačiau, atsižvelgdama į aplinkybę,
kad Įstatymu pareiga deklaruoti privačius interesus, atsakomybė už tinkamą deklaracijos užpildymą, faktų, galinčių sukelti interesų konfliktus nurodymą, nustatyta asmeniui, dirbančiam valstybės tarnyboje, pažymi, jog kilus ginčui, ar tam tikra aplinkybė
laikytina privačiu deklaruotinu interesu (t. y. gali būti pakankama prielaida interesų
konfliktui kilti) įrodinėjimo našta, kad dėl tam tikro sandorio negali kilti interesų konfliktas ir todėl jo neprivaloma deklaruoti, tenka privačius interesus deklaruojančiam
asmeniui. Jam tenka pareiga pateikti įrodymus ir argumentus, paneigiančius Įstatyme
įtvirtinto privataus intereso, kaip interesų konflikto tarnyboje prielaidos, egzistavimą,
ir pagrindžiančius, kad sudarytas sandoris negali ir negalėjo turėti reikšmės sprendimams atliekant tarnybines pareigas.
Atsižvelgdama į šioje byloje nustatytas konkrečias faktines aplinkybes, išplėstinė
teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjas pateikė argumentus ir įrodymus (paaiškinimus), kodėl jo sudaryti sandoriai nesukėlė ir negalėjo sukelti interesų konflikto. Byloje
nėra duomenų, kad šių sandorių kita pusė (kelionių agentūros), šalys, į kurias pareiškėjas vyko su sutuoktine, ar vietos, kuriose jie buvo apsistoję, galėtų būti kokiais nors
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aspektais susiję su pareiškėjo interesais tarnyboje, turėtų reikšmę sprendimams atliekant tarnybines pareigas. Atsakovas pareiškėjo nurodytų aplinkybių iš esmės neneigė.
Jau minėtų sandorių sudarymo metu buvo akivaizdu, jog šie sandoriai neturėjo jokio
ryšio su pareiškėjo sprendimais atliekant tarnybines pareigas, be to, vėliau jokių objektyvių duomenų dėl to, jog minėti sandoriai galėtų turėti įtaką sprendimams pareiškėjui
atliekant savo tarnybines pareigas, neatsirado (to neginčijo ir atsakovas, byloje nėra jokių įrodymų, galinčių patvirtinti tokio ryšio egzistavimą). Taigi, atsižvelgiant į Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje
nustatytą pareigą deklaruoti būtent privačius interesus, išplėstinė teisėjų kolegija daro
išvadą, jog pareiškėjui nekilo pareiga deklaruoti minėtus sandorius, todėl ir tarnybinė
nuobauda jam buvo paskirta nepagrįstai.
Dėl tarnybinės nuobaudos už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo pažeidimą skyrimo procedūros
Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad
apeliacinės instancijos teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pareiškėjui tarnybinė nuobauda buvo paskirta krašto apsaugos ministrės įsakymu, gavus Tarnybinio
nusižengimo tyrimo komisijos išvadą, o Vyriausioji tarnybinės etikos komisija buvo informuota apie tarnybinės veiklos patikrinimo rezultatus (b. l. 11, 22–31). Šiuo aspektu
pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje,
privalo deklaruoti privačius interesus. Remiantis minėto įstatymo 9 straipsnio 1 punktu, deklaracijos duomenis gali tikrinti institucijos, kurioje dirba asmuo, vadovas ar jo
įgalioti asmenys, ir pagal šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktą, institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai vykdo kontrolę, kaip asmenys, dirbantys valstybinėje
tarnyboje, vykdo šio įstatymo nuostatas. Taip pat šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad
jeigu yra gauta pagrįsta informacija apie tai, kad asmuo nevykdo šio įstatymo reikalavimų, valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai savo
iniciatyva arba Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu atlieka pavaldaus
asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos patikrinimą. Apie patikrinimo rezultatus informuojama Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri turi teisę
vertinti atliktų patikrinimų išvadas. Jeigu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nesutinka su valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje atlikto tyrimo išvada, ji turi
teisę tyrimą pavesti atlikti pakartotinai arba pati atlikti tyrimą ir priimti sprendimą.
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos statusą, veiklos teisinius pagrindus, sudarymo tvarką, kompetenciją ir organizacinę struktūrą nustato Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (ginčui aktuali 2008 m. lapkričio 6 d.
įstatymo Nr. 81-3176 redakcija). Komisijos įgaliojimus apibrėžia minėto įstatymo 17
straipsnis. Pagal nurodyto straipsnio 1 punktą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
prižiūri, kaip įgyvendinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, Lobistinės veiklos įstatymas, kiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
kompetencijai priskirti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ir
elgesio normas reglamentuojantys teisės aktai, teikia rekomendacijas dėl šių teisės aktų
nuostatų tobulinimo bei įgyvendinimo ir priima sprendimus bei rezoliucijas šiais klau312
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simais, o pagal 2 punktą – tiria fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų veikos atitikties Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms ir priima vieną iš šio
įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų.
Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29
straipsnio 1 dalyje įvardyti sprendimai, kuriuos, atlikusi tyrimą, gali priimti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, atlikusi tyrimą, priima motyvuotą sprendimą:
1) pripažinti, kad asmuo pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso ar kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas, nuostatas; 2) pripažinti, kad asmuo pažeidė
Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas; 3) kreiptis į teismą dėl administracinės nuobaudos pažeidėjui skyrimo; 4) siūlyti valstybės ar savivaldybės institucijos vadovui (ar kolegialiai institucijai) skirti pažeidėjui tarnybinę (drausminę) nuobaudą; 5) pripažinti,
kad asmuo nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso ar kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas, nuostatų; 6) pripažinti, kad asmuo nepažeidė Lobistinės
veiklos įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatų; 7) sustabdyti tyrimą; 8) nutraukti tyrimą;
9) perduoti tyrimo metu surinktus duomenis ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui arba kitai įgaliotai institucijai; 10) pateikti rekomendaciją.
Kaip matyti iš to, kas paminėta pirmiau, Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatyme yra nustatyta, kad paaiškėjus, jog asmuo nevykdo šio
įstatymo reikalavimų, institucija turi pareigą inicijuoti pavaldaus asmens, dirbančio
valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos patikrinimą, tačiau, remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, privalo apie patikrinimo rezultatus informuoti Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, ir
tik Komisija gali vertinti atlikto patikrinimo išvadą ir konstatuoti, ar asmuo pažeidė
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, bei priimti vieną
iš sprendimų, numatytų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29 straipsnyje, arba, pagal šio įstatymo 25 straipsnio 4 dalį, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, nesutikdama su valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje atlikto tyrimo
išvada, turi teisę pavesti atlikti tyrimą pakartotinai arba pati atlikti tyrimą ir priimti
sprendimą.
Aptarta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos kompetencija, vykdant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo vykdymo priežiūrą,
patvirtina, jog ji turi išimtinę teisę vertinti, ar asmuo pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, ir tik jos sprendimo pagrindu asmeniui, dirbančiam valstybės tarnyboje, gali būti skirta tarnybinė (drausminė) nuobauda dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-3155/2011, 2013 m.
liepos 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A662-1392/2013).
Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas nusiuntė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos 2012 m. balandžio 10 d.
išvados Nr. VL-27 kopiją (b. l. 23), o Vyriausioji tarnybinės etikos komisija informavo atsakovą, jog susipažino su pateiktomis tarnybinio tyrimo išvadomis (b. l. 22). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, dokumentas, kuriuo Vyriausioji tarnybinės etikos
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komisija informavo, jog susipažino su tarnybinio tyrimo išvadomis, nelaikytinas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29 straipsnio prasme. Taigi atsakovas, skirdamas nuobaudą pareiškėjui dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje pažeidimo, nesant
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo, kad pareiškėjas pažeidė Viešųjų
ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, netinkamai atliko galbūt
padaryto pažeidimo tyrimo bei vertinimo procedūras ir taip pažeidė įstatymais suteiktą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos kompetenciją vertinti galbūt padarytą pažeidimą, bei neteisėtai paskyrė nuobaudą pareiškėjui dėl Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punkto pažeidimo.
Remdamasi byloje nustatytomis aplinkybėmis bei pateikiamu teisės aiškinimu, išplėstinė teisėjų kolegija atsakovo 2012 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. P-367 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo R. M.“ pripažįsta neteisėtu iš esmės, nes jis savo turiniu
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, yra priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras bei taisykles, ir konstatuoja, kad tai yra pagrindas šį įsakymą panaikinti (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., 3 p.).
Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo sprendimą visa apimtimi, konstatuoja, kad pirmosios
instancijos teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei neteisingai taikė aktus,
reglamentuojančius ginčo santykius, todėl priėmė neteisėtą ir naikintiną sprendimą.
Tenkinant apeliacinį skundą, priimamas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas
tenkinamas visa apimtimi.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nusprendžia:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Pareiškėjo R. M. skundą tenkinti.
Panaikinti 2012 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrės įsakymą Nr. P-367 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo R. M.“.
Sprendimas neskundžiamas.

2.8. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo
2.8.1. Dėl termino pateikti prašymą pripažinti vietą porinkiminiame savivaldybės
tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše atnaujinimo
Rinkimai ir jų rezultatų įforminimas – specifinis greitas procesas, kuriame seka atitinkami vienas po kito etapai su labai trumpais terminais ir atgręžtinis procesas įmanomas tik
esant išskirtinėms aplinkybėms, paneigiančioms vykusių rinkimų teisėtumą. Rinkimų teisinių santykių specifika – tai, jog visuomenės interesas reikalauja, kad rinkimų rezultatai
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būtų įvertinti operatyviai ir naujai suformuotos valdžios ar savivaldos institucijos įstatymų nustatytais terminais pradėtų savo veiklą.
Aiškinant Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalies materialiąją teisės normą teleologiniu (įstatymo tikslo), lingvistiniu bei sisteminiu teisės aiškinimo metodais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktus išaiškinimus, į tai, kad pagal šią normą
Vyriausioji rinkimų komisija sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario mandato pripažinimo savivaldybės tarybos nariui turi priimti ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai atsirado
laisva savivaldybės tarybos nario vieta, pabrėžtina, kad teisės teikti Vyriausiajai rinkimų
komisijai notarine tvarka patvirtintą prašymą pripažinti vietą porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše įgyvendinimas yra griežtai apribotas laike (t. y. prašymas turi būti pateikiamas per 15 dienų), tuo užtikrinant, kad operatyviai būtų pripažįstamos vietos porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato
negavusių kandidatų sąraše, be to, užtikrinant, kad susiklosčius tam tikroms aplinkybėms
atsiradusi nauja savivaldybės tarybos nario vieta būtų operatyviai užimama pagal tuo
metu esamą porinkiminį kandidatų sąrašą, kad savivaldybės tarybos veikla būtų vykdoma sklandžiai ir stabiliai. Konstatuotina, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatytas 15 dienų terminas įgyvendinti teisę užimti atsirandančią laisvą savivaldybės tarybos
nario vietą porinkiminiame kandidatų sąraše nėra terminas, kurį teismas galėtų atnaujinti, nes minėto įstatymo normos nenustato, jog asmens teisė užimti atsirandančią laisvą
savivaldybės tarybos nario vietą porinkiminiame kandidatų sąraše gali būti įgyvendinta ir
kai asmuo praleidžia 15 dienų terminą paduoti prašymą šiai teisei įgyvendinti ir kad teismas šį terminą gali atnaujinti.
Administracinė byla Nr. R520-10/2013
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00025-2013-1
Procesinio sprendimo kategorija 18.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. spalio 31 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Dalios
Višinskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjui A. B.,
atsakovo atstovui R. S.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo A. B. skundą atsakovui Lietuvos
Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkimų komisijos 2013 m. spalio 4 d. rašto Nr. 2-669(2.20) ir 2013 m. rugsėjo 30 d.
sprendimo Nr. Sp-129 5 punkto panaikinimo, Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje nustatyto 15 dienų termino atnaujinimo
(trečiasis suinteresuotas asmuo – M. M.).
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Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2013 m. spalio 18 d. gautas (pagal spaudą ant voko išsiųstas 2013 m. sausio 17 d.) pareiškėjo A. B. (toliau – ir pareiškėjas) skundas, kuriuo pareiškėjas prašo: 1) atnaujinti jam Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (toliau – ir Rinkimų įstatymas) 88 straipsnio
2 dalyje nustatytą 15 dienų terminą pateikti prašymui dėl pripažinimo jam vietos porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Savivaldybės taryba)
nario mandato negavusių kandidatų sąraše; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir Vyriausioji rinkimų komisija, Komisija, VRK, atsakovas) 2013 m. spalio 4 d. raštu Nr. 2-669 (2.20) „Dėl vietos pripažinimo porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše“ įformintą
administracinį sprendimą netenkinti A. B. 2013 m. rugsėjo 27 d. prašymo; 3) panaikinti Komisijos 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. Sp-129 „Dėl Kėdainių, Kelmės ir
Vilkaviškio rajonų savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių
savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybės tarybos nariams pripažinimo“ (toliau – ir Sprendimas) 5 punkto dalį, kuria pripažinta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nare tampa M. M., išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos
iškeltų kandidatų sąrašą.
Pareiškėjas skunde paaiškina, kad jis 2011 m. vasario 27 d. vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose buvo išrinktas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariu
pagal Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą. Savivaldybės tarybos nario įgaliojimus
įgijo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijai priėmus 2011 m. kovo 4 d.
sprendimą Nr. Sp-236 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos rinkimų galutinių
rezultatų patvirtinimo“. Vėliau, vadovaudamasis Rinkimų įstatymo 90 straipsniu, prieš
pradėdamas eiti pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, pareiškėjas atsisakė Savivaldybės tarybos nario mandato ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. Sp-254 „Dėl savivaldybių
tarybų narių, netekusių mandatų, ir mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams
pripažinimo“ buvo pripažintas netekusiu Savivaldybės tarybos nario mandato. Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. B-TS-694
„Dėl slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo ir A. B. atleidimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ atleido pareiškėją iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų prieš terminą pagal
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 7 punktą nuo
2013 m. rugpjūčio 27 d.
Remdamasis Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas Lietuvos
Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai padavė 2013 m. rugsėjo 27 d. prašymą pripažinti jam vietą porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
2013 m. spalio 4 d. raštu Nr. 2-669 (2.20) „Dėl vietos pripažinimo porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše“ pranešė, kad jo pra316
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šymas netenkintinas dėl to, kad prašymas buvo pateiktas praleidus Rinkimų įstatymo
88 straipsnio 2 dalyje nustatytą 15 dienų terminą.
Pareiškėjas savo skunde nurodo, kad sirgo nuo 2013 m. rugsėjo 9 d. ir iki šiol yra
nedarbingas, jam konstatuota išeminė širdies liga, todėl negalėjo laiku parengti prašymo; laiko tai svarbia priežastimi atnaujinti Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje
nustatytą 15 dienų terminą pateikti prašymui dėl vietos pripažinimo porinkiminiame
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše.
Pareiškėjas taip pat nurodo, kad pagal pirmumo balsus jis yra aukščiau Lietuvos
socialdemokratų partijos porinkiminiame sąraše negu M. M., todėl Vilkaviškio rajono
savivaldybės gyventojams turėtų atstovauti jis, o ne M. M.. Pareiškėjo teigimu, Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo dalis,
kuria netenkinamas pareiškėjo 2013 m. rugsėjo 27 d. prašymas, nedera su konstituciniais demokratijos principais ir turi būti panaikintas.
Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija atsiliepime į skundą
prašo pareiškėjo A. B. skundo reikalavimą dėl Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje nustatyto 15 dienų termino pateikti prašymui dėl pripažinimo A. B. vietos porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše atnaujinimo spręsti teismo nuožiūra; reikalavimus dėl Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. spalio 4 d. raštu Nr. 2-669(2.20) „Dėl vietos
pripažinimo porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše“ įforminto administracinio sprendimo netenkinti A. B. 2013 m. rugsėjo 27 d.
prašymo ir Sprendimo 5 punkto dalies, kuria pripažinta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nare tampa M. M., išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos
iškeltų kandidatų sąrašą, panaikinimo atmesti.
Atsakovas nurodo, jog pareiškėjas 2013 m. rugsėjo 27 d. prašyme VRK nenurodė
jokių termino praleidimo priežasčių, nenurodė, kad sirgo ir buvo nedarbingas. Be to,
į bylą pateiktuose išrašuose iš medicininių dokumentų yra nurodyta, kad pareiškėjas
nedarbingas buvo nuo 2013 m. rugsėjo 9 d., o terminas prašymui paduoti prasidėjo
2013 m. rugpjūčio 28 d. Atsakovo teigimu, Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje
nurodytas 15 dienų naikinamasis terminas jokių išimčių ar atnaujinimo galimybių
nenumato.
Komisija atsiliepime pažymi, jog nėra pagrindo naikinti ir Sprendimo 5 punkto dalį, kuria pripažinta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nare tampa
M. M., išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, kadangi pareiškėjui praleidus prašymo pripažinti vietą porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše pateikimo terminą, jis prarado teisę gauti mandatą ir toks mandatas buvo suteiktas M. M., kuri tapo
pirmoji mandatų negavusi Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė savivaldybių
tarybų narių mandatų negavusių kandidatų sąraše. Pareiškėjo argumentas, kad jis užėmė aukštesnę vietą porinkiminiame kandidatų sąraše yra teisiškai nereikšmingas. Dėl
pareiškėjo argumentų, kad toks sprendimas nedera su konstituciniais demokratijos
principais, atsakovas pažymi, jog pareiškėjas tokių principų neįvardija ir nepaaiškina,
kuo pasireiškia tariamas konstitucinių demokratijos principų pažeidimas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo M. M. nepateikė atsiliepimo į pareiškėjo skundą.
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Byloje ginčas kilo dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. spalio 4 d. raštu
Nr. 2-669 (2.20) „Dėl vietos pripažinimo porinkiminiame savivaldybės tarybos nario
mandato negavusių kandidatų sąraše“ įforminto administracinio sprendimo netenkinti
A. B. 2013 m. rugsėjo 27 d. prašymo, kuriuo pareiškėjas prašė pripažinti jam vietą porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše, bei 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. Sp-129 „Dėl Kėdainių, Kelmės
ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir
šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybės tarybos nariams pripažinimo“ 5 punkto dalies, kurioje pripažinta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
nare tampa M. M., išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų
sąrašą, teisėtumo ir pagrįstumo. Taip pat pareiškėjas prašo teismo atnaujinti jam Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą 15 dienų terminą pateikti prašymą dėl
pripažinimo jam vietos porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario
mandato negavusių kandidatų sąraše.
Laisvos savivaldybės tarybos nario vietos užėmimas reglamentuojamas Rinkimų
įstatymo 88 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu savivaldybės tarybos nario
įgaliojimai nutrūksta prieš terminą šio įstatymo 87 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais arba savivaldybės tarybos narys netenka mandato, savivaldybės taryboje atsiranda laisva savivaldybės tarybos nario vieta. Ji užimama taip: savivaldybės tarybos
nariu tampa porinkiminiame kandidatų sąraše, pagal kurį buvo išrinktas savivaldybės
tarybos narys, po jo esantis pirmas kandidatas, negavęs savivaldybės tarybos nario
mandato. Jeigu kandidatų sąraše nėra kandidatų, galinčių užimti laisvą savivaldybės tarybos nario vietą, arba jeigu savivaldybės tarybos nario, kuris buvo išsikėlęs kandidatu
ir nebuvo įrašytas į kandidatų sąrašą, įgaliojimai nutrūko prieš terminą, savivaldybės
tarybos nario mandatas perduodamas kitam sąrašui pagal kandidatų sąrašų eilę, sudarytą po rinkimų mandatams paskirstyti liekanų metodu, t. y. tam kandidatų sąrašui,
kuris yra pirmasis po sąrašo, kuris paskutinis gavo mandatą pagal šią eilę, ir savivaldybės tarybos nariu tampa naują mandatą gavusio sąrašo pirmasis savivaldybės tarybos
nario mandato negavęs kandidatas.
Pagal Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalį išnykus aplinkybėms, kurios buvo
pagrindas pripažinti savivaldybės tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą
šio įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktuose nustatytais pagrindais, arba išnykus
aplinkybėms, dėl kurių išrinktas savivaldybės tarybos narys neteko savivaldybės tarybos nario mandato pagal šio įstatymo 90 straipsnį, laikotarpiu tarp rinkimų šis asmuo
turi pirmumo teisę užimti atsirandančią laisvą savivaldybės tarybos nario vietą porinkiminiame kandidatų sąraše. Šiuo atveju asmuo per 15 dienų turi pateikti Vyriausiajai
rinkimų komisijai notarine tvarka patvirtintą prašymą pripažinti vietą porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše. Pripažinti tokio
asmens vietą porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše leidžiama tik vieną kartą. Vyriausioji rinkimų komisija sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario mandato pripažinimo naujam savivaldybės tarybos nariui turi
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priimti ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai atsirado laisva savivaldybės tarybos nario
vieta.
Byloje nustatyta, kad 2011 m. vasario 27 d. vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose pareiškėjas buvo išrinktas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariu
pagal Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą, savivaldybės tarybos nario įgaliojimus pareiškėjas įgijo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijai priėmus
2011 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. Sp-236 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų
komisijos 2011 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. Sp-254 „Dėl savivaldybių tarybų narių,
netekusių mandatų, ir mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo“
pareiškėjas buvo pripažintas netekusiu savivaldybės tarybos nario mandato. Pagal bylos
duomenis pareiškėjas buvo paskirtas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriumi ir Savivaldybės tarybos nario mandato neteko Rinkimų įstatymo
90 straipsnio pagrindu.
Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu
Nr. B-TS-694 „Dėl slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo ir A. B. atleidimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ atleido pareiškėją iš
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų prieš terminą pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 7 punktą
nuo 2013 m. rugpjūčio 27 d. (b. l. 7).
Nagrinėjamu atveju taip pat nustatyta, jog 2011 m. vasario 27 d. vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariu pagal Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą išrinktas J. I., kurio kaip Savivaldybės tarybos
nario mandatas buvo pripažintas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. Sp-254 „Dėl savivaldybių tarybų narių, netekusių mandatų, ir mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo“. J. I.
2013 m. rugsėjo 26 d. mirė, todėl Vyriausioji rinkimų komisija 2013 m. rugsėjo 30 d.
sprendimu Nr. Sp-129 „Dėl Kėdainių, Kelmės ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybės tarybos nariams pripažinimo“ panaikino jo įgaliojimus. Taip
pat šiuo sprendimu Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad savivaldybių tarybose
atsiradus laisvoms vietoms, savivaldybių tarybų nariais tampa kandidatų sąrašų, pagal
kuriuos buvo išrinkti nebesantys tarybos nariai, pirmieji tarybų narių mandatų negavę
kandidatai: <...> M. M. – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta pagal
Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą (b. l. 6).
Pareiškėjas, remdamasis Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi, Vyriausiajai
rinkimų komisijai padavė 2013 m. rugsėjo 27 d. prašymą pripažinti jam vietą porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše (b. l. 8–9). Šis pareiškėjo prašymas Komisijoje gautas 2013 m. rugsėjo 30 d.
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2013 m. spalio 4 d. raštu Nr. 2-669
(2.20) „Dėl vietos pripažinimo porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato
negavusių kandidatų sąraše“ pranešė, kad jo prašymas netenkintinas dėl to, kad prašymas buvo pateiktas praleidus Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą 15
dienų terminą (b. l. 5).
Pagal bylos duomenis pareiškėjas prašymą Komisijai pripažinti jam vietą porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų
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sąraše pagal Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalį turėjo paduoti iki 2013 m. rugsėjo
11 d. (įskaitytinai). Nagrinėjamu atveju nekyla ginčas dėl to, kad pareiškėjas prašymą
Komisijai pripažinti jam vietą porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše padavė praleidęs Rinkimų įstatymo 88
straipsnio 2 dalyje nustatytą 15 dienų terminą. Pareiškėjas šiuo atveju ginčija tai, jog
Komisija turėjo priimti pareiškėjo prašymą, jį tenkinti ir priimdama Sprendimą turėjo
pripažinti, kad pareiškėjas tampa Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariu. Pareiškėjo teigimu, pagal pirmumo balsus jis yra aukščiau Lietuvos socialdemokratų partijos
porinkiminiame sąraše negu M. M., todėl Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams
turėtų atstovauti jis. Pareiškėjas taip pat nurodo aplinkybes, kad jis laikotarpiu nuo
2013 m. rugsėjo 9 d. iki 2013 m. spalio 15 d. sirgo ir dėl to įstatymo nustatytu laiku
negalėjo paduoti minėto prašymo. Komisija su šia pareiškėjo pozicija nesutinka ir teigia, jog pareiškėjas 2013 m. rugsėjo 27 d. prašyme Komisijai nenurodė jokių termino
praleidimo priežasčių, nenurodė, kad sirgo ir buvo nedarbingas, be to, Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje nurodytas 15 dienų naikinamasis terminas jokių išimčių ar
atnaujinimo galimybių nenustato.
ABTĮ 89 straipsnyje nustatyta, jog skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra: 1) neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; 2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo
subjektas; 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros,
ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (1 dalis). Skundžiamas aktas (ar jo dalis) gali būti panaikintas ir kitais
pagrindais, kuriuos administracinis teismas pripažino svarbiais (2 dalis).
Teismas nagrinėjamu atveju analizuoja, ar yra pagrindas pagal ABTĮ 89 straipsnį
panaikinti pareiškėjo ginčijamus aktus (akto dalį).
Pagal Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 4 punktą vienas iš Vyriausiosios rinkimų komisijos uždavinių yra atlikti Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų mandatų komisijų funkcijas laikotarpiu
tarp šių institucijų rinkimų. Minėto straipsnio 10 dalyje įtvirtinta, kad laikotarpiu tarp
savivaldybių tarybų rinkimų Vyriausioji rinkimų komisija, atlikdama savivaldybių tarybų mandatų komisijos funkcijas: 1) priima ir skelbia sprendimus dėl tarybos nario
įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais; 2) pripažįsta naujų tarybos narių, išrinktų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimus; 3) priima ir skelbia sprendimus dėl išrinkto tarybos nario mandato netekimo.
Analizuojant pirmiau nurodytą Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalį, pažymėtina, jog joje įtvirtinta nuostata suteikia pirmumo teisę asmeniui, kuris buvo išrinktas
savivaldybės nariu ir neteko savivaldybės tarybos nario mandato pagal šio įstatymo
90 straipsnį, laikotarpiu tarp rinkimų užimti atsirandančią laisvą savivaldybės tarybos
nario vietą porinkiminiame kandidatų sąraše, jei šis asmuo per 15 dienų, kai išnyksta
aplinkybės, dėl kurių išrinktas savivaldybės tarybos narys neteko savivaldybės tarybos
nario mandato pagal šio įstatymo 90 straipsnį, pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai notarine tvarka patvirtintą prašymą pripažinti vietą porinkiminiame savivaldybės
tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše. Rinkimų įstatymas nenustato, jog
Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę atnaujinti terminą minėtam prašymui paduoti.
Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo administravimo srityje taikytinas bendrasis prin320
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cipas – viešojo administravimo subjektui leidžiama tai, kas konkrečiai įtvirtinta teisės
aktuose.
Šiuo atveju, įvertinus tai, kad įstatymai nesuteikia Vyriausiajai rinkimų komisijai teisės atnaujinti Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą 15 dienų terminą, be to, pareiškėjas, paduodamas prašymą Komisijai neprašė šio termino atnaujinti
ir neteikė įrodymų, dėl kurių praleido įstatyme nustatytą terminą (b. l. 8–9), darytina išvada, jog Komisija, 2013 m. rugsėjo 30 d. gavusi pareiškėjo 2013 m. rugsėjo 27 d.
prašymą pripažinti jam vietą porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
nario mandato negavusių kandidatų sąraše, pareiškėjo ginčijamame 2013 m. spalio
4 d. sprendime Nr. 2-669(2.20) tinkamai vadovavosi Rinkimų įstatymo 88 straipsnio
2 dalimi ir nustačiusi, jog pareiškėjas iš Vilkaviškio rajono administracijos direktoriaus
pareigų buvo atleistas 2013 m. rugpjūčio 27 d., o Komisija minėtą pareiškėjo 2013 m.
rugsėjo 27 d. prašymą gavo tik 2013 m. rugsėjo 30 d., pagrįstai konstatavo, kad
pareiškėjas praleido Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą 15 dienų terminą, ir teisėtai netenkino pareiškėjo prašymo dėl vietos porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše pripažinimo. Šis
atsakovo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkinti pareiškėjo prašymą naikinti šį sprendimą nėra teisinio ir faktinio pagrindo.
Pareiškėjas byloje taip pat ginčija ir Komisijos 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimo
Nr. Sp-129 „Dėl Kėdainių, Kelmės ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems
savivaldybės tarybos nariams pripažinimo“ 5 punkto dalį, kuria pripažinta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nare tampa M. M., išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, prašo šią dalį panaikinti.
Kaip jau buvo minėta, Sprendimo 5 punktu Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad savivaldybių tarybose atsiradus laisvoms vietoms, savivaldybių tarybų nariais
tampa kandidatų sąrašų, pagal kuriuos buvo išrinkti nebesantys tarybos nariai, pirmieji tarybų narių mandatų negavę kandidatai: <...> M. M. – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų
sąrašą (b. l. 6).
Rinkimų įstatymo 81 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad 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.
Nors Rinkimų įstatymo 81 straipsnio 6 dalis suteikia teisę pareiškėjui ginčyti
Sprendimo 5 punkto dalį, kuria pripažinta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nare tampa M. M., išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, tačiau šiuo atveju nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimą panaikinti
Sprendimo 5 punkto dalį. Nagrinėjamu atveju Komisijai priimant 2013 m. rugsėjo 30 d.
Sprendimą pareiškėjui nebuvo pripažinta vieta porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše, todėl Komisija neturėjo
pagrindo pripažinti, kad atsiradus laisvai vietai pareiškėjas tampa Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos nariu. Taigi pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad pagal pirmumo
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balsus jis yra aukščiau Lietuvos socialdemokratų partijos porinkiminiame sąraše negu
M. M., šiuo atveju neturi reikšmės. Pareiškėjas byloje nenurodė jokių kitų priežasčių,
dėl kurių Sprendimo 5 punktu M. M. pripažinimas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nare turėtų būti pripažintas neteisėtu.
Įvertinus tai, kas išdėstyta, pareiškėjo reikalavimas panaikinti Sprendimo 5 punkto dalį, kuria pripažinta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nare tampa M. M.,
išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, atmetamas.
Atsižvelgdama į byloje nustatytas faktines aplinkybes, minėtas teisės aktų nuostatas ir jų aiškinimą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos
2013 m. spalio 4 d. sprendimas Nr. 2-669(2.20) bei Sprendimo 5 punkto dalis, kuria
pripažinta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nare tampa M. M., išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, yra teisėti ir pagrįsti,
pagal ABTĮ 89 straipsnį nėra pagrindų juos panaikinti.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skunde suformulavo reikalavimą teismui atnaujinti jam (pareiškėjui) Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą 15 dienų terminą pateikti prašymui dėl pripažinimo jam vietos porinkiminiame Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše.
Kaip jau buvo nurodyta pirmiau, pareiškėjas prašymą Komisijai pripažinti jam
vietą porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše pagal Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalį turėjo paduoti iki
2013 m. rugsėjo 11 d. (įskaitytinai). Pažymėtina, jog Rinkimų įstatymo 88 straipsnio
2 dalyje nėra įvardyta teismo teisė atnaujinti 15 dienų terminą asmeniui pateikti prašymą dėl pripažinimo jam vietos porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato
negavusių kandidatų sąraše. Taip pat ABTĮ nėra nustatyta, kad teismas sprendžia klausimą dėl tokio termino atnaujinimo.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas)
doktrinoje yra pažymėta, jog įstatymų leidėjas turi konstitucinę kompetenciją įstatymu reglamentuoti savivaldybių tarybų narių rinkimų tvarką (Konstitucinio Teismo
2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas). Įstatymų leidėjas turi pareigą įstatymu įtvirtinti savivaldybių tarybų rinkimų sistemą, nustatyti rinkimų organizavimo pagrindus
ir tvarką, inter alia kandidatų į savivaldybių tarybas kėlimą (Konstitucinio Teismo
2011 m. gegužės 11 d. nutarimas). Įstatymų leidėjas, įstatymu reguliuodamas savivaldybių tarybų rinkimų santykius, privalo paisyti Konstitucijos nuostatų – normų ir
principų, konstitucinės vietos savivaldos sampratos; įstatymu nustatytas teisinis reguliavimas taip pat neturi sudaryti prielaidų pažeisti visuotinės, lygios ir tiesioginės
rinkimų teisės, slapto balsavimo imperatyvo (Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario
9 d. 2011 m. gegužės 11 d. nutarimai). Kad ir kokią rinkimų sistemą įstatymų leidėjas pasirinktų, jis privalo nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų demokratišką atstovavimą Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų nuolatiniams gyventojams savivaldos institucijose, deramą savivaldos teisės įgyvendinimą ir
savivaldybių institucijų funkcionavimą ir nesudarytų prielaidų savivaldybių tarybų
veiklos neprognozuojamumui, nestabilumui, neefektyvumui (Konstitucinio Teismo
2007 m. vasario 9 d. nutarimas).
Šiuo atveju teisės aktas, reglamentuojantis savivaldybių tarybų (jų narių) rinkimų
sistemą, nustatantis rinkimų organizavimo pagrindus ir tvarką, yra Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodoma, kad Lietuvos
Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu nustatyti terminai, kuriais yra užbaigiamos ar pradedamos atitinkamos rinkimų proceso stadijos ir etapai, užtikrina
rinkimų proceso nuoseklumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m.
vasario 25 d. sprendimas byloje Nr. R502-27/2011, 2011 m. kovo 22 d. sprendimas byloje Nr. R146-34/2011). Rinkimai ir jų rezultatų įforminimas – specifinis greitas procesas,
kur seka atitinkami vienas po kito etapai su labai trumpais terminais ir atgręžtinis procesas įmanomas tik esant išskirtinėms aplinkybėms, paneigiančiomis vykusių rinkimų
teisėtumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 24 d. sprendimas
byloje Nr. R556-30/2011). Rinkimų teisinių santykių specifika – tai, jog visuomenės interesas reikalauja, kad rinkimų rezultatai būtų įvertinti operatyviai ir naujai suformuotos
valdžios ar savivaldos institucijos įstatymų nustatytais terminais pradėtų savo veiklą
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS469-12/2008).
Aiškindama Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalies materialiąją teisės normą teleologiniu (įstatymo tikslo), lingvistiniu bei sisteminiu teisės aiškinimo metodais, atsižvelgdama į nurodytus Konstitucinio Teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pateiktus išaiškinimus, į tai, kad pagal šią normą Komisija sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario mandato pripažinimo savivaldybės tarybos nariui turi priimti
ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai atsirado laisva savivaldybės tarybos nario vieta,
teisėjų kolegija pabrėžia, kad teisės teikti Komisijai notarine tvarka patvirtintą prašymą pripažinti vietą porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato negavusių
kandidatų sąraše įgyvendinimas yra griežtai apribotas laike (t. y. prašymas turi būti
pateikiamas per 15 dienų), tuo užtikrinant, kad operatyviai būtų pripažįstamos vietos
porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše, be
to, užtikrinant, kad susiklosčius tam tikroms aplinkybėms atsiradusi nauja savivaldybės tarybos nario vieta būtų operatyviai užimama pagal tuo metu esamą porinkiminį
kandidatų sąrašą, kad savivaldybės tarybos veikla būtų vykdoma sklandžiai ir stabiliai.
Apibendrinant pirmiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad Rinkimų įstatymo nustatytas 15 dienų terminas įgyvendinti teisę užimti atsirandančią laisvą savivaldybės tarybos nario vietą porinkiminiame kandidatų sąraše nėra terminas, kurį
teismas galėtų atnaujinti, nes Rinkimų įstatymo normos nenustato, jog asmens teisė
užimti atsirandančią laisvą savivaldybės tarybos nario vietą porinkiminiame kandidatų sąraše gali būti įgyvendinta ir kai asmuo praleidžia 15 dienų terminą paduoti prašymą šiai teisei įgyvendinti ir kad teismas šį terminą gali atnaujinti.
ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas nustato, jog teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga
bendrosios kompetencijos teismui. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog pareiškėjo
reikalavimas atnaujinti jam Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą 15 dienų terminą pateikti prašymui dėl pripažinimo jam vietos porinkiminiame Vilkaviškio
rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše negali būti nagrinėjamas teisme, todėl yra pagrindas pagal ABTĮ 101 straipsnio 1 punktą bylos dalį
dėl minėto pareiškėjo reikalavimo nutraukti.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. spalio 4 d. sprendimas Nr. 2-669(2.20) bei Sprendimo
5 punkto dalis, kuria pripažinta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nare tampa
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M. M., išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, yra
teisėti ir pagrįsti, jų naikinti skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl minėti sprendimai (Sprendimo dalis) paliekami nepakeisti, o pareiškėjo skundas dėl reikalavimų juos panaikinti atmetamas. Bylos dalis dėl pareiškėjo reikalavimo atnaujinti
jam Rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą 15 dienų terminą nutraukiama
ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88
straipsnio 1 punktu, 101 straipsnio 1 punktu, 121 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjo A. B. skundo dalį dėl reikalavimų panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. 2-669 (2.20) „Dėl vietos pripažinimo porinkiminiame savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše“, 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. Sp-129 „Dėl Kėdainių, Kelmės ir
Vilkaviškio rajonų savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių
savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybės tarybos nariams pripažinimo“ 5 punkto dalį atmesti.
Bylos dalį dėl pareiškėjo A. B. reikalavimo atnaujinti jam Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą 15 dienų terminą
pateikti prašymui dėl pripažinimo jam vietos porinkiminiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše nutraukti.
Sprendimas neskundžiamas.
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2.9. Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos sprendimų
2.9.1. Dėl ūkio subjekto pareigos užtikrinti po 22 val. parduoto alkoholinio gėrimo
suvartojimą vietoje apimties
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 18 straipsnio
3 dalies 12 punktas (2011 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1911 redakcija, galiojanti nuo
2012 d. sausio 1 d.) įtvirtina, kad Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais
draudžiama nuo 22 iki 8 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems
pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.
Iš normos formuluotės yra aišku, jog išimtimi iš bendros taisyklės pasinaudoti galima, kai
yra tenkinamos dvi kumuliatyvios, t. y. kartu egzistuojančios, sąlygos: gėrimai parduodami atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.
Gėrimo pakuotė laikoma atidaryta, kai yra iš esmės pažeidžiama, t. y. pažeidžiamas pakuotės funkcionalumas ir sudaroma galimybė pakuotėje esantį gėrimą išpilstyti ar tiesiogiai vartoti iš pakuotės.
Konkretus ūkio subjektui nustatytos pareigos – užtikrinti, jog nebūtų pažeidžiamas Alkoholio kontrolės įstatymas – turinys, pobūdis ir apimtis įstatyme nėra atkleidžiamas. Todėl
ūkio subjektas, siekdamas įgyvendinti Įstatymo numatytą imperatyvią pareigą prekiauti
alkoholiniais gėrimais draudžiamu laiku tik vartoti vietoje, turi tam tikrą diskreciją pasirinkti, kokiais būdais vykdyti šią pareigą. Jis turėtų imtis tokių priemonių, kokių atitinkamomis aplinkybėmis akivaizdžiai imtųsi kiekvienas protingas ir sąžiningas asmuo.
Siekiant nustatyti, ar nagrinėjamu atveju buvo parduoti gėrimai vartoti tik vietoje ir pareiškėjas gali remtis aptariama išimtimi, būtina įvertinti objektyvių ir subjektyvių faktorių
visumą. Aplinkybės, charakterizuojančios subjektyvių faktorių visumą, yra dvejopos: iš
vienos pusės ją išreiškia realių, fiziškai apčiuopiamų, priemonių bei sąlygų (ne)vartoti alkoholinių gėrimų vietoje visuma arba jų stoka, iš kitos pusės – ji vertintina per intelektualinį ir valinį aspektus, apimančius tam tikrų atsargos (prevencijos) priemonių ėmimąsi, kad
imperatyvus įstatymo įpareigojimas nebūtų pažeistas, bei gebėjimą suvokti, kad alkoholinius gėrimus įsigiję asmenys juos vartos ne vietoje, bei ūkio subjekto darbuotojų elgesį,
atsižvelgiant į šį suvokimą.
Abiem atvejais pastebėtina, jog nėra ir negali būti baigtinio minėtųjų aplinkybių sąrašo,
nes jis nebūtų pajėgus aprėpti įvairialypių situacijų, kylančių ginčo teisinių santykių srityje,
t. y. prekybos alkoholiniais gėrimais srityje. Todėl subjektyvių faktorių visuma analizuotina
kiekvienu atveju atskirai, inter alia vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais.
Proporcingumo principas atsargos priemonių tinkamumo kontekste suponuoja tai, jog konkrečiu atveju būtina įvertinti, ar priemonės, kurių imtasi, buvo tinkamos bei pakankamos
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pasiekti tikslą. Protingumo kriterijus savo ruožtu suponuoja, jog būtina patikrinti, ar pareiškėjas priemones pasirinko apdairiai, t. y. taip, kaip iš jo, kaip iš ūkinę veiklą vykdančio
subjekto, buvo galima pagrįstai tikėtis.
Iš ūkio subjekto, teisės aktuose tiesiogiai neįtvirtinus ūkio subjektų darbuotojų ar kitų asmenų teisės pirkėjo atžvilgiu taikyti tam tikras prievartos priemones, kuomet pirkėjas atidarytoje pakuotėje parduotą gėrimą rengiasi išsinešti ar nešasi iš ūkio subjekto patalpų,
nepagrįsta reikalauti elgtis neteisėtai ir prievarta užtikrinti gėrimo vartojimą vietoje, t. y.
pardavėjas neturi teisės imtis prievartos veiksmų prieš pirkėją, siekdamas užtikrinti, kad
pastarasis neišsineštų parduoto alkoholinio gėrimo ar kad jį suvartotų vietoje.
Administracinė byla Nr. A858-351/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01253-2012-9
Procesinio sprendimo kategorija 20

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. rugpjūčio 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko
(kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Virgilijaus Valančiaus,
teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Konversas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo UAB „Konversas“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentui dėl nutarimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas UAB „Konversas“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1–2), prašydamas panaikinti atsakovo
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir atsakovas, NTAKD,
Departamentas) 2012 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. ATK2-93/12 (toliau – ir Nutarimas), kuriuo pareiškėjui už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ, Įstatymas) 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto pažeidimą paskirta 500 litų
bauda.
Pareiškėjas paaiškino, jog NTAKD, nagrinėdamas galimai padaryto administracinės teisės pažeidimo bylą, neatsižvelgė į tai, kad Telšių rajono apylinkės teismas iki
2012 m. balandžio 16 d. nebuvo išnagrinėjęs administracinės teisės pažeidimo bylos
Nr. A2.8.-372-671/2012 dėl pareiškėjo darbuotojos galimai padaryto pažeidimo, o tai
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prieštarauja teisės normoms, įtvirtintoms Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 6 straipsnyje.
Teigė, jog NTAKD vadovavosi tik Telšių apskrities VPK surašytu administracinės
teisės pažeidimo protokolu, Telšių apskrities VPK pareigūnų ir liudininkų rašytiniais
paaiškinimais, pranešimais ir nevertino aplinkybių, nurodytų UAB „Konversas“ pardavėjų R. K. ir V. M. rašytiniuose paaiškinimuose. Pažymėjo, jog NTAKD neatsižvelgė
į tai, kad administracinio pažeidimo byloje nebuvo tiesioginių įrodymų, patvirtinančių UAB „Konversas“ pardavėjų R. K. ir V. M. veiksmus, taip pat negalėjo konstatuoti administracinio teisės pažeidimo, kadangi pažeidimo konstatavimas yra galimas tik
esant neginčijamiems įrodymams arba įsiteisėjusiam teismo sprendimui dėl padaryto
pažeidimo.
Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime į
pareiškėjo UAB „Konversas“ skundą (b. l. 27–31) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.
Atsakovas paaiškino, jog byloje neginčijama, kad alkoholinius gėrimus pirkėjas
A. S. išsinešė iš pareiškėjui priklausančios kavinės-baro, esančios (duomenys neskelbtini). AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto pažeidimo sudėtis yra formali, o reikalavimas
imperatyvus. Nurodė, jog užtenka, kad būtų nustatytas juridinis faktas, kad pareiškėjas pardavė alkoholinius gėrimus, kurie buvo neatidarytoje pakuotėje ir / ar nevartoti
vietoje.
Pažymėjo, jog 2011 m. spalio 11 d. AKĮ 2, 3, 18, 22, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir
papildymo bei AKĮ papildymo 161 straipsnio įstatymo projekto aiškinamajame rašte
(Nr. XIP-744(2) nurodoma, kad įstatymo projektu nustatyta įmonių pareiga užtikrinti,
kad alkoholiniai gėrimai nebūtų išsinešami iš viešojo maitinimo vietų. Nagrinėjamoje
byloje pareiškėjas, iškeldamas savo individualius komercinius interesus prieš įstatymą
ir viešąjį interesą, sąžiningos konkurencijos principus, pažeidė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto reikalavimus.
Atsakovas pareiškėjo argumentus dėl aplinkybių, nurodytų pardavėjų R. K. ir
V. M. rašytiniuose paaiškinimuose, nevertinimo vertino kritiškai. Nurodė, jog pareiškėjo atstovės pardavėjos R. K. 2012 m. kovo 18 d. rašytiniame paaiškinime nurodoma,
kad „parduodant alkoholinius gėrimus, taip pat ir minėtą sidrą „Extrim“, 1,5 1 talpos,
butelio kamštelį atsuka, kamštelio neatiduoda. Kadangi tuo metu kavinėje-bare buvo
daug lankytojų, galėjo nepastebėti, kaip buvo išsineštas parduotas sidras“. Pareiškėjo
atstovių 2012 m. kovo 20 d. rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodyta aplinkybė, kad prieš paduodamos ir atsukdamos kiekvieną alkoholinių gėrimų butelį, pirkėją
visada informuoja, kad juos jis privalo vartoti vietoje, o nesutinkantiems to daryti, alkoholinių gėrimų neparduoda, nepanaikina pažeidimo fakto ir bendrovės atsakomybės
už padarytą pažeidimą, kadangi bendrovė neužtikrino teisės aktų laikymosi. Pažymėjo,
jog alkoholinio gėrimo taros ne tik atidarymas, bet ir pilstymas, jų pateikimas stiklinėse, taurėse, bokaluose, stikliukuose ir pan. yra neatsiejama įprasto viešojo maitinimo
veikla. Atsakovo nuomone, pareiškėjas viešojo maitinimo vietoje vykdė prekybą alkoholiniais gėrimais ne vartoti vietoje, o išsinešti, nesiėmė visų galimų veiksmų užtikrinti
įstatyme numatytos imperatyvios pareigos – prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiamu laiku (nuo 22 iki 8 val.) tik vartoti vietoje.
Nurodė, jog fizinio ir juridinio asmens atsakomybės klausimai sprendžiami atskirai ir vienas kitam įtakos nedaro – už tą patį AKĮ pažeidimą administracinėn atsakomybėn gali būti patrauktas fizinis ir juridinis asmuo. Atsakovas teigė, kad Lietuvos
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vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2005 m. kovo 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A15-39/2005 pažymėjo, jog juridiniai asmenys savo
veiklą vykdo per savo atstovus bei darbuotojus, kurių teisės aktus pažeidžiantys veiksmai sąlygoja juridinio asmens atsakomybę. Tuo atveju, jei už tą patį AKĮ pažeidimą
atsakomybėn trauktini fizinis ir juridinis asmenys, tuomet kiekvieno iš jų atsakomybės klausimai sprendžiami atskirai, todėl vienas kitam įtakos nedaro. Nurodė, jog pagal
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką bylos nagrinėjimas
nestabdomas tuo pagrindu, kad nepriimtas galutinis sprendimas fizinio asmens atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo byloje ir tai bylos išsprendimui reikšmės neturi
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-688/2011, 2011 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A822-1377/2011).
Atsakovas pabrėžė, jog priimant ginčijamą Nutarimą nei materialinės, nei procesinės teisės normos nebuvo pažeistos.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimu
(b. l. 68–72) pareiškėjo UAB „Konversas“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, pažymėjo, jog pareiškėjui
priklausančioje kavinėje-bare, esančioje (duomenys neskelbtini), kavinės-baro pardavėja-kasininkė R. K. 2012 m. kovo 18 d. apie 0.42 val. pardavė A. S. alkoholinį gėrimą
– 1,5 l talpos butelį sidro „Extrim“ (braškių skonio), 6 proc. alk. tūrio, atidarytame butelyje, už 8,99 litų, kurį pirkėjas A. S. iš kavinės-baro, esančio (duomenys neskelbtini),
išsinešė. A. S. 2012 m. kovo 18 d. rašytiniame paaiškinime nurodė, kad pardavėja padavė jam atsuktą alkoholinį gėrimą kartu su vienkartine stikline bei pasakė, jog alkoholis turi būti vartojamas vietoje, tačiau jis informavo pardavėją apie ketinimą išsinešti
nupirktą alkoholinį gėrimą, pardavėja dėl gėrimo išsinešimo neprieštaravo, pasakiusi
„kaip tik nori”. Administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.8-372-671/2012, kurioje buvo sprendžiamas pardavėjos R. K. atsakomybės klausimas, nagrinėjimo metu
apklaustas kaip liudytojas A. S. savo pirminius parodymus keitė, nurodydamas, kad
nupirktą sidrą iš parduotuvės išsinešė be pardavėjos leidimo, kadangi nepatiko kavinės-baro lankytojų draugija. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarimas,
priimtas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8-372-671/2012, yra įsiteisėjęs.
Teismas pažymėjo, jog aplinkybę, kad 2012 m. kovo 18 d. apie 0.42 val. A. S. buvo
parduotas atsuktas 1,5 l talpos butelis sidro „Extrim“ (braškių skonio), 6 proc. alk.
tūrio, kurį jis kartu su vienkartine stikline išsinešė iš kavinės-baro, esančio (duomenys
neskelbtini), patvirtina ir kartu su A. S. buvusio jo draugo A. M. 2012 m. kovo 21 d. paaiškinimas, tyrėjo V. P. 2012 m. kovo 18 d. tarnybinis pranešimas bei administracinio
teisės pažeidimo bylos Nr. A2.8-372-671/2012 nagrinėjimo metu apklaustų kaip liudytojų pareigūnų V. P., J. S. ir M. S. parodymai. Pareiškėjui priklausančioje kavinėje-bare,
esančioje (duomenys neskelbtini), įvykio dieną dirbusios pardavėjos R. K. ir V. M. tiek
savo 2012 m. kovo 18 d., 2012 m. kovo 20 d., 2012 m. kovo 23 d. paaiškinimuose, tiek
administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.8-372-671/2012 teismo posėdyje neneigė tos aplinkybės, kad 2012 m. kovo 18 d. apie 0.42 val. pardavė A. S. atsuktą 1,5 l tal328
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pos butelis sidro „Extrim“ (braškių skonio), 6 proc. alk. tūrio, kurį jis nepastebėtas galėjo išsinešti iš kavinės-baro, nes tuo metu viduje buvo daug lankytojų. Pardavėjos taip
pat nurodė, kad prieš parduodamos gėrimus pirkėjams visada paaiškina, jog jie turi
būti vartojami vietoje, o nesutinkantiems to daryti – alkoholinių gėrimų neparduoda.
Nurodė, jog UAB „Konversas“ 2009 m. spalio 20 d. yra išduota licencija verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. 329 kavinėje-bare, esančiame (duomenys neskelbtini), įmonės veiklos rūšis – viešasis maitinimas, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas – vartoti vietoje ir išsinešti šių grupių alkoholinius gėrimus: spiritinius gėrimus, alkoholinius kokteilius, vyną, fermentuotus gėrimus, alų.
Teismas pažymėjo, jog AKĮ (2011 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1911 redakcija, galiojanti nuo 2012 m. sausio 1 d.) 18 straipsnio 3 dalies 12 punktas nustato
draudimą Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22 iki 8 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais
gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas
mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir
tik vartoti vietoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu
Nr. 618 (2011 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 372 redakcija, galiojanti nuo 2011 m. balandžio 3 d.) patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais
licencijavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 32 punkte nustatyta, kad licencijų turėtojai privalo laikytis AKĮ ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų,
šių taisyklių, Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių, kitų teisės aktų, reguliuojančių prekybos alkoholio produktais
tvarką, atsiskaitymą, mokesčių mokėjimą, taip pat sanitarijos ir privalomųjų higienos
ir kokybės reikalavimų. Pažymėjo, jog licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojų pateikiama informacija apie alkoholinių gėrimų pardavimo
sąlygas turi būti teisinga, išsami, tiksli, aiški ir neprieštaraujanti galiojantiems teisės
aktams. Taisyklių 35 punkte nustatyta, kad įmonė, turinti licenciją verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais, privalo laikytis licencijoje nurodyto prekybos alkoholiniais gėrimais laiko. 2011 m. spalio 11 d. AKĮ 2, 3, 18, 22, 29, 34 straipsnių pakeitimo
ir papildymo bei AKĮ papildymo 161 straipsniu įstatymo projekto aiškinamajame rašte
Nr. XIP-744(2) nurodyta, jog įstatymo projektu nustatyta įmonių pareiga užtikrinti,
kad alkoholiniai gėrimai nebūtų išsinešami iš viešojo maitinimo vietų.
Teismas pažymėjo, jog AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto sudėtis yra formali,
t. y. tam, kad būtų konstatuotas AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto pažeidimas, pakanka nustatyti pažeidimo, nurodyto šios normos dispozicijoje faktą – kad bendrovė
pardavė alkoholinius gėrimus uždarytoje pakuotėje ir / ar nevartoti vietoje. Pirmosios
instancijos teismas nurodė, jog šiuo atveju pareiškėjas pažeidė nustatytą draudimą, o
nustatyto draudimo pažeidimo faktas yra pakankamas pagrindas taikyti ekonomines sankcijas. Be to, pažeidimo kvalifikavimui pakanka įrodymų, patvirtinančių alkoholinių gėrimų pardavimą, ir nereikia nustatyti asmens, padariusio teisės pažeidimą.
Teismas pabrėžė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. kovo 23 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. A15-39/2005 pažymėjo, kad juridinis asmuo,
kaip dirbtinai sukurtas teisės subjektas, pats negali padaryti įstatyme uždraustos veikos, todėl jis visuomet atsako už savo atstovo ar darbuotojo (fizinio asmens) padarytą
pažeidimą. Juridinio asmens atsakomybė negalima, jeigu nėra veiką padariusio fizinio
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asmens, realiais veiksmais padarančio konkrečią nusikalstamą veiką, priskiriamą juridiniam asmeniui. Nurodė, jog AKĮ 34 straipsnio 3 dalyje atsakomybė už šio įstatymo
18 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikymą nustatyta ūkio subjektui, o ne
ūkio subjekto darbuotojui, kuris darbdavio vardu vykdo šią veiklą, todėl pareiškėjo nurodytas argumentas, kad turėjo būti nustatytas kaltas asmuo, kuris padarė pažeidimą,
yra nepagrįstas ir pažeidimo kvalifikavimui reikšmės neturi.
Pabrėžė, jog prekyba alkoholiniais gėrimais yra licencijuojama veikla, kuriai taikomi atitinkamai didesni reikalavimai, privalomi visiems tam tikra veikla užsiimantiems subjektams. Kokį priimtiną veikimo modelį pasirinks atskiras ūkio subjektas,
siekdamas įgyvendinti įstatymo jam nustatytą pareigą prekiauti alkoholiniais gėrimais
draudžiamu laiku (nuo 22 iki 8 valandos) tik vartoti vietoje, yra ūkio subjekto diskrecijos teisė, joks konkretus elgesio modelis alkoholiu prekiaujančiai įmonei įstatymo nėra
sureguliuotas.
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo teiginį, kad atsakovas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą, kol Telšių rajono apylinkės teismas priims sprendimą administracinio
teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8.-372-671/2012, atmetė kaip nepagrįstą. Nurodė, jog
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A62-2928/2011 pažymėjo, kad AKĮ, kaip specialus aktas, reguliuojantis klausimus, susijusius su ekonominių sankcijų dėl AKĮ nuostatų pažeidimo taikymu, numato savarankišką atsakomybę subjektams, kurie verčiasi alkoholinių gėrimų
pardavimu, taip pat – ir juridiniams asmenims, pagal atitinkamą licenciją savo ūkinėje veikloje besiverčiantiems prekyba šiais gėrimais. Ekonominės sankcijos minėtiems
subjektams taikomos nepriklausomai nuo to, ar atitinkami asmenys buvo patraukti
administracinėn atsakomybėn už administracinius teisės pažeidimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ir ATPK). Teismas
nurodė, jog nagrinėjamu atveju skundžiamo Nutarimo pagrįstumo nepaneigia ir tai,
kad Telšių rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu administracinio
teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8.-372-671/2012 administracinę bylą nutraukė – trūko
duomenų, patvirtinančių R. K. kaltę, nes net ir nenustačius, kuri pardavėja A. S. pardavė alkoholinį gėrimą, tai nepanaikina fakto, kad alkoholinis gėrimas buvo parduotas ir
išsineštas iš kavinės-baro, esančio (duomenys neskelbtini).
Remdamasis tuo, kas nurodyta, teismas sprendė, jog skundžiamas Nutarimas yra
teisėtas ir pagrįstas, pažeidimas išnagrinėtas ir nuobauda paskirta remiantis galiojančiais teisės aktais, todėl pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
III.
Pareiškėjas UAB „Konversas“ apeliaciniame skunde (b. l. 76–77) prašo panaikinti
2012 m. balandžio 16 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento priimtą nutarimą taikyti ekonomines sankcijas už AKĮ pažeidimus Nr. ATK2-93/12.
Apeliaciniame skunde nurodomi argumentai, pateikti pareiškėjo skunde pirmosios
instancijos teismui. Papildomai pažymima, jog 2012 m. balandžio 12 d. UAB „Konversas”
raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą atidėti iki tol, kol bus priimtas Telšių rajono apylinkės teismo sprendimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8.-372-671/2012, kadangi Telšių rajono apylinkės teismas nagrinėjo administracinės teisės pažeidimo bylą dėl 2012 m. kovo 18 d.
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galimai padaryto administracinės teisės pažeidimo. Atsakovas neatsižvelgė į UAB
„Konversas” 2012 m. balandžio 12 d. prašymą. Pareiškėjo nuomone, tokie atsakovo
veiksmai prieštarauja teisės normoms, įtvirtintoms ABTĮ 6 straipsnyje.
Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės nevertino 2012 m. gegužės 16 d. Telšių rajono apylinkės teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. A.2.8-372-671/2012,
kuriame teismas nustatė, kad UAB „Konversas” darbuotoja R. K. nepadarė administracinio teisės pažeidimo. Pareiškėjo nuomone, jei nėra jo darbuotojo kaltės dėl administracinio teisės pažeidimo, jam negali būti taikoma administracinė atsakomybė.
Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime į
pareiškėjo UAB „Konversas” apeliacinį skundą (b. l. 84–87) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 7 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas remiasi argumentais, nurodytais atsiliepime į pareiškėjo skundą. Papildomai pažymi, jog pareiškėjas apeliaciniame skunde naujų argumentų, dėl kurių būtų pagrindas naikinti ginčijamą Nutarimą, nepateikė.
Atsakovas nurodo, jog pareiškėjas nepateikė argumentų dėl AKĮ 18 straipsnio 3 dalies
12 punkte numatyto reikalavimo laikymosi draudžiamu laiku vykdyti tik viešojo maitinimo funkciją. Pabrėžia, jog pareiškėjas skunde mini liudininko V. P. rašytinį paaiškinimą, UAB „Konversas” pardavėjos S. G. rašytinį paaiškinimą, tačiau šie fiziniai
asmenys nėra susiję su šios bylos aplinkybėmis ir jų paaiškinimai neturėjo reikšmės
priimant ginčijamą Nutarimą.
Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančią medžiagą bei įrodymus. Nurodo, jog skundžiamo Nutarimo pagrįstumo nepaneigia
ir tai, kad Telšių rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A.2.8-372-671/2012 administracinę bylą nutraukė,
nes trūko duomenų, patvirtinančių R. K. kaltę. Teisės pažeidimo kvalifikavimui teisinės reikšmės neturi Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. sprendimas
Nr. A.2.8-372-671/2012, kadangi pirmosios instancijos teismas sprendė savarankišką
klausimą dėl fizinio, o ne juridinio asmens atsakomybės. Pareiškėjo atstovei buvo iškelta administracinė byla ne už AKĮ reikalavimų nesilaikymą. Nurodo, jog juridiniam
asmeniui pagal AKĮ yra keliami griežtesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, jam
nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti AKĮ nuostatų laikymąsi.
Atsakovas pažymi, jog pareiškėjui priklausančioje kavinėje-bare, esančioje (duomenys neskelbtini), įvykio dieną dirbusios pardavėjos R. K. ir V. M. tiek savo
2012 m. kovo 18 d., 2012 m. kovo 20 d., 2012 m. kovo 23 d. paaiškinimuose, tiek
administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A.2.8-372-671/2012 teismo posėdyje neneigė aplinkybės, kad 2012 m. kovo 18 d. apie 00.42 val. pardavė A. S. atsuktą 1,5 1 talpos
butelį sidro „Extrim” (braškių skonio), 6 proc. alk. tūrio, kurį jis nepastebėtas galėjo
išsinešti iš kavinės-baro, nes tuo metu viduje buvo daug lankytojų.
Pabrėžia, jog AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto sudėtis yra formali, t. y. tam,
kad būtų konstatuotas pažeidimas, pakanka nustatyti pažeidimo, nurodyto šios normos dispozicijoje faktą, t. y. kad pareiškėjas pardavė alkoholinius gėrimus uždarytoje
pakuotėje ir / ar nevartojo vietoje. Atsakovo nuomone, pareiškėjas pažeidė nustatytą
draudimą, o nustatyto draudimo pažeidimo faktas yra pakankamas pagrindas taikyti
ekonomines sankcijas.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento 2012 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. ATK2-93/12, kuriuo nuspręsta
taikyti pareiškėjui UAB „Konversas“ ekonominę sankciją už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto pažeidimą, teisėtumo ir
pagrįstumo.
Iš ginčijamo Nutarimo turinio matyti, jog pareiškėjui priklausančioje kavinėje-bare,
esančioje (duomenys neskelbtini), kavinės-baro pardavėja-kasininkė R. K. 2012 m. kovo
18 d., apie 0.42 val., pardavė A. S. alkoholinį gėrimą – 1,5 l talpos butelį sidro „Extrim“
(braškių skonio), 6 proc. alk. tūrio, atidarytame butelyje, už 8,99 litų, kurį pirkėjas A. S.
iš kavinės-baro, esančio (duomenys neskelbtini), išsinešė.
Departamento vertinimu, toks pareiškėjo elgesys reiškė Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto pažeidimą, už kurį atsakomybė yra nustatyta šio
įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje, todėl atsakovas pareiškėjui paskyrė ekonominę sankciją – 500 Lt baudą.
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 12 punktas (2011 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1911 redakcija, galiojanti nuo 2012 d. sausio 1 d.) įtvirtina, kad Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama nuo 22 iki 8 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei
prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose,
turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems
pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.
AKĮ 34 straipsnio 3 dalis (2011 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1911 redakcija)
įtvirtina, jog už šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 12 punktuose, 2 dalies 1, 10 ir
11 punktuose, 18 straipsnio 1, 3 dalyse, 4 dalies 1, 2 punktuose, 9 dalyje ir 22 straipsnio
3 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo penkių šimtų litų
iki dviejų tūkstančių litų bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai
per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo dviejų tūkstančių litų iki penkių tūkstančių litų bauda.
Taigi pareiškėjas iš esmės buvo nubaustas už tai, kad po 22 val. fiziniam asmeniui
pardavė alkoholinį gėrimą vartoti ne vietoje, t. y. ne pareiškėjui priklausančioje kavinėje-bare, taip pažeisdamas įstatyme įtvirtintą imperatyvų draudimą prekiauti alkoholiniais gėrimais tam tikru paros metu.
Pareiškėjas, pradėdamas administracinį ginčą, nesutiko su tokiu situacijos vertinimu ir teigė, jog Departamentas neatsižvelgė į tai, kad Telšių rajono apylinkės teismas
iki 2012 m. balandžio 16 d. nebuvo išnagrinėjęs administracinės teisės pažeidimo bylos Nr. A2.8.-372-671/2012 dėl jo darbuotojos padaryto pažeidimo, o tai prieštarauja
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
6 straipsniui, taip pat teigė, kad atsakovas nevertino aplinkybių, įvardytų pareiškėjo
darbuotojų duotuose rašytiniuose paaiškinimuose, neatsižvelgė į tai, jog jokių tiesiogi332
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nių įrodymų, bylojančių apie pažeidimo padarymą, konkrečiu atveju nebuvo. Pareiškėjas pabrėžė, jog jei nėra darbuotojo kaltės, negali kilti ir juridinio asmens atsakomybė.
Atsakovas savo ruožtu teigia, jog AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto, dėl kurio
pažeidimo buvo nubaustas pareiškėjas, sudėtis yra formali, o jame įtvirtintas reikalavimas – imperatyvus, todėl pakanka, kad būtų nustatytas faktas, jog bendrovė pardavė alkoholinius gėrimus, kurie nebuvo atidarytoje pakuotėje ir nebuvo skirti vartoti
vietoje. Atsakovo įsitikinimu, byloje vertinamu atveju tai buvo visiškai įrodyta, o pareiškėjo paaiškinimai vertintini kaip gynybiniai. Atsakovas taip pat pabrėžė, jog fizinio
ir juridinio asmens atsakomybės klausimai sprendžiami atskirai ir vienas kitam įtakos
nedaro, todėl pareiškėjas nepagrįstai argumentuoja, jog šiuo atveju reikšmės turėjo dėl
jo darbuotojos administracinės atsakomybės vykusios administracinio teisės pažeidimo bylos baigtis.
Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, pareiškėjo skundą atmetė kaip
nepagrįstą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamame sprendime nurodė,
jog AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkte įtvirtinto pažeidimo sudėtis yra formali, todėl užtenka nustatyti šios normos dispozicijoje minimą faktą – kad bendrovė pardavė
alkoholinius gėrimus uždarytoje pakuotėje ar nevartoti vietoje. Teismui nekėlė abejonių tai, jog konkrečiu atveju pastarasis faktas buvo įrodytas, o pareiškėjo teikiamus
argumentus dėl ekonominės sankcijos pritaikymo, nenustačius pažeidimą padariusio
fizinio asmens, jis atmetė konstatuodamas, jog atsakomybė už AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto pažeidimą yra nustatyta būtent juridiniam asmeniui. Teismo vertinimu,
AKĮ, kaip lex specialis, nustatė savarankišką atsakomybę subjektams, kurie verčiasi alkoholinių gėrimų pardavimu, todėl laukti galutinio sprendimo pareiškėjo darbuotojos
administracinio teisės pažeidimo byloje nebuvo pagrindo.
V.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad byloje keliamas AKĮ 18 straipsnio 3 dalies
12 punkto aiškinimo ir taikymo klausimas.
Minėta, jog pastaroji teisės norma įtvirtina, kad prekiauti alkoholiniais gėrimais
draudžiama nuo 22 iki 8 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo
vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.
AKĮ 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio Įstatymo tikslas – mažinti bendrąjį
alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, nustatyti teisės gaminti, parduoti, įvežti, importuoti ir eksportuoti šiame Įstatyme reglamentuojamus alkoholio produktus suteikimo
ūkio subjektams teisinius pagrindus. AKĮ 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog alkoholio
produktai priskiriami specialiems gaminiams, kurių apskaitai, gamybai, įvežimui, importui, eksportui, prekybai ir vartojimui pagal šį ir kitus įstatymus bei teisės aktus taikomas ypatingas valstybinio reglamentavimo režimas.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, atsižvelgdamas į alkoholio produktų,
kaip specifinių civilinės apyvartos objektų, darančių neigiamą poveikį žmogaus sveika333
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tai, pobūdį, savo praktikoje (žr. 2004 m. sausio 26 d. nutarimą) yra nurodęs, kad valstybė gali nustatyti specialų, būtent šio produkto apyvartai skirtą teisinį reguliavimą.
Konstitucinio Teismo teigimu, minėtasis ypatingas valstybinio reglamentavimo režimas, inter alia tai, kad didmeninė bei mažmeninė prekyba alkoholio produktais yra
licencijuojama veikla, taip pat tai, kad už šio ypatingo valstybinio reglamentavimo
režimo pažeidimus gali ir turi būti nustatytos sankcijos, yra pagrįstas, konstituciškai
pateisinamas dalykas, dėl inter alia visiems žinomų neigiamų padarinių, kuriuos žmonių sveikatai, viešajai tvarkai ir visuomenės narių saugumui, kitoms teisės saugomoms
ir ginamoms vertybėms gali sukelti alkoholio vartojimas (žr. 2008 m. sausio 21 d.
nutarimą).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą konstatuota, jog alkoholiu prekiaujantis ūkio subjektas yra licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimas turėtojas ir yra atsakingas už tai, kad ši prekyba vyktų nepažeidžiant AKĮ reikalavimų. Taigi ūkio subjektas, kaip prekybos alkoholiniais gėrimais
licencijos turėtojas, privalo imtis visų būtinų teisinių, organizacinių (administracinių)
priemonių tam, kad nebūtų pažeisti AKĮ reikalavimai (žr. 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A858-2241/2012).
AKĮ 33 straipsnis nustato administracinės atsakomybės už šio įstatymo pažeidimus taikymo tvarką (tai nurodyta šio straipsnio pavadinime), o ekonominių sankcijų
už AKĮ pažeidimus taikymą reguliuoja šio įstatymo 34 straipsnis.
AKĮ 34 straipsnio 1 dalis inter alia įtvirtina, jog už šio Įstatymo pažeidimus baudas juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms
pagal savo kompetenciją turi teisę skirti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas.
Pasisakydamas dėl ekonominių sankcijų pagal AKĮ 34 straipsnio 1 dalį teisinės
prigimties, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog nors jos
tiesiogiai ir nėra nuobaudos už administracinius teisės pažeidimus, tačiau pagal savo
prigimtį gali būti prilygintos minėtoms nuobaudoms. Teismas yra atkreipęs dėmesį, jog
įstatymo formuluotėmis ir joje vartojama sąvoka „baudžiami“, įstatymo leidėjas ekonominėms sankcijoms siekė suteikti represinį pobūdį, t. y. nubausti pažeidimą padariusį
asmenį. Tuo pačiu įstatymu leidėjas siekė ir prevencinių tikslų tiek specialiosios, tiek
ir bendrosios prevencijos prasme (žr., mutatis mutandis, 2005 m. kovo 23 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A15-39/2005).
Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarime taip pat išaiškino, jog piniginė bauda yra represinio pobūdžio sankcija, kuria yra nubaudžiamas teisės pažeidėjas – ūkio subjektas ir kuria daromas tiesioginis neigiamas poveikis to ūkio subjekto
turtinei, ekonominei padėčiai, taigi ir nuosavybės teisei bei ūkinės veiklos laisvei, nes
yra nusavinamos jo piniginės lėšos. Konstitucinio Teismo teigimu, pritaikius minėtas
„ekonomines sankcijas“, teisės pažeidėjai – ūkio subjektai patiria, be kita ko, turtinio
pobūdžio suvaržymus – tai yra viešosios valdžios atsakas į jų padarytas viešąjį interesą
pažeidžiančias ir teisės draudžiamas veikas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, jog teisės pažeidimų tyrimo ir ekonominių sankcijų taikymo pagal Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymą procedūra negali būti sutapatinama su administracinių teisės pažeidimų teisena, tačiau yra glaudžiai su ja susijusi. Atsižvelgiant į tai, kad AKĮ 34 straipsnyje nėra taisyklių, kurios būtų priskirtinos bendrajai administracinių teisės pažeidi334
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mų teisei, konstatuotina teisės spraga, kuri turi būti užpildyta pagal įstatymo analogiją,
taikant Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) bendrosios dalies
normas (žr. 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-2928/2011;
2004 m. gruodžio 22 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A15-1056/2004).
Šiame kontekste taip pat paminėtina, jog AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto
ribojimu bei už tai skiriamomis ekonominėmis sankcijomis neabejotinai įsiterpiama
į ūkinės veiklos laisvę, įtvirtintą Konstitucijos 46 straipsnyje. Tačiau asmens teisė į
nuosavybę, ūkinės veiklos laisvė, kaip ir dauguma kitų Konstitucijoje įtvirtintų teisių
ir laisvių, nėra absoliuti. Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis,
žmogus privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių
(Konstitucijos 28 straipsnis). Pagal Konstitucijos 46 straipsnį valstybė turi reguliuoti
ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, turi ginti vartotojo interesus.
Atskleisdamas „bendrą tautos gerovės“ sąvoką Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, jog
ji neturi būti suvokiama vien materialine (ar finansine) prasme, taip pat pažymėjęs,
kad kažin ar būtų teisinga ir dora siekti materialinės gerovės tokiu būdu, kuris kenkia
žmonių sveikatai (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimą).
Atkreiptinas dėmesys, jog pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir laisves 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 jų esmė; laikomasi konstitucinio proporcingumo principo (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d., 2000 m. spalio 18 d.,
2002 m. kovo 14 d., 2002 m. balandžio 9 d. nutarimus).
Proporcingumo principas yra ir vienas iš bendrųjų Europos Sąjungos teisės principų. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT), analizuodamas proporcingumo principo taikymą ūkinės veiklos apribojimams, yra pabrėžęs, jog kiekvieno ribojimo teisėtumas priklauso nuo to, ar draudžiančios priemonės yra tinkamos ir
būtinos teisės akto numatytiems tikslams pasiekti. Tada, kai reikia pasirinkti vieną iš
kelių priemonių, išeitis turėtų būti mažiausiai ribojanti priemonė, o atsiradę nuostoliai
negali būti neproporcingi pasiektiems tikslams (žr., pvz., ESTT 1990 m. lapkričio 13 d.
sprendimą The Queen prieš Minister of Agriculture, Fisheries and Food ir Secretary of
State for Health, ex parte: Fedesa ir kiti (C-331/88, Rink. p. I-04023).
Taigi analizuojant, ar konkretus ūkinės veiklos ribojimas atitinka proporcingumo principą, tikrintina, ar poveikio priemonė yra tinkama, būtina, be to, ribojimas turi
būti proporcingas siaurąja prasme (lot. stricto sensu). Priemonės tinkamumas reiškia,
jog ji turi būti veiksminga, idant leistų pasiekti siekiamą tikslą (plačiau apie šį kriterijų žr. ESTT 1999 m. spalio 21 d. sprendimą Questore di Verona prieš Diego Zenatti
(C-67/98, Rink., p. I-07289), 1999 m. rugsėjo 21 d. sprendimą Markku Juhani Läärä,
Cotswold Microsystems Ltd ir Oy Transatlantic Software Ltd prieš Kihlakunnansyyttäjä
(Jyväskylä) ir Suomen valtio (Suomijos valstybę) (C-124/97, Rink. p. I-06067),
1994 m. kovo 24 d. sprendimą Her Majesty’s Customs and Excise prieš Gerhart Schindler
ir Jörg Schindler (C-275/92, Rink. p. I-01039), 1997 m. spalio 23 d. sprendimą Harry
Franzén (C-189/95, Rink. p. I-05909). Priemonės būtinumas reiškia, jog konkrečiu
atveju nėra kitų, švelnesnių, bet tiek pat veiksmingų priemonių, kuriomis būtų pasiektas pasirinktas tikslas arba, kitais žodžiais tariant, būtina surasti mažiausiai ribojančią alternatyvą (žr. ESTT 1997 m. birželio 26 d. sprendimą Vereinigte Familiapress
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Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH prieš Heinrich Bauer Verlag (C-368/95, Rink. p.
I-03689), 1995 m. gegužės 10 d. sprendimą Alpine Investments BV prieš Minister van
Financiën (C-384/93, Rink. p. I-01141). Galiausiai proporcingumas siaurąja prasme suprantamas kaip tam tikras interesų svėrimas, t. y. reikalavimas patikrinti, ar tikėtina
visuomeninė nauda bus didesnė nei asmens patiriamas neigiamas ribojantis poveikis
(žr., pvz., ESTT 1989 m. gruodžio 12 d. sprendimą Lothar Messner (C-265/88, Rink. p.
04209).
Teisėjų kolegijos vertinimu, proporcingumo principas reikšmingas ir atskleidžiant
AKĮ nuostatų turinį, ir sprendžiant individualaus administracinio teisės akto teisėtumo
ir pagrįstumo klausimą.
VI.
Nagrinėjamoje byloje nekyla ginčo, jog pareiškėjas byloje vertinamų įvykių metu
turėjo galiojančią licenciją verstis mažmenine prekyba (vartoti vietoje ir išsinešti) alkoholiniais gėrimais kavinėje-bare, esančiame (duomenys neskelbtini) (b. l. 46), jis privalėjo šią prekybą vykdyti pagal AKĮ reikalavimus, o Departamentas turėjo kompetenciją
pareiškėjui skirti ekonominę sankciją, konstatavus minėtųjų reikalavimų pažeidimą
(AKĮ 34 str. 1 d.). Vis dėlto, kaip minėta, byloje kyla teisės aiškinimo ir taikymo klausimas, t. y. būtina nustatyti, kokių sąlygų visuma sudaro pagrindą konstatuoti AKĮ
18 straipsnio 3 dalies 12 punkto pažeidimą.
Iš AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto normos lingvistinės ir loginės konstrukcijos matyti, jog ji savo pobūdžiu yra dvejopa: pirmoji jos dalis įtvirtina draudimą, t. y.
uždraudžia alkoholinių gėrimų prekybą nuo 22 val. iki 8 val. viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimams, o kita – įtvirtina
išimtį iš bendros taisyklės, t. y. nustato, jog draudimas netaikomas viešojo maitinimo
vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.
Taigi iš normos formuluotės yra aišku, jog išimtimi iš bendros taisyklės pasinaudoti galima, kai yra tenkinamos dvi kumuliatyvos, t. y. kartu egzistuojančios sąlygos:
gėrimai parduodami atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.
Pastebėtina, jog pirmoji sąlyga „gėrimai parduodami atidarytoje pakuotėje“ yra
pakankamai aiški. Gėrimo pakuotė atidaryta, kai yra iš esmės pažeidžiama, t. y. yra pažeidžiamas pakuotės funkcionalumas ir sudaroma galimybė pakuotėje esantį gėrimą
išpilstyti ar tiesiogiai vartoti iš pakuotės. Kita vertus, tinkamam ginčo teisinių santykių
turiniui atskleisti būtina išaiškinti ir antrosios sąlygos, būtinos išimčiai taikyti – „gėrimai parduodami tik vartoti vietoje“, turinį.
Minėta, kad mažmenine alkoholio prekyba besiverčiantis ūkio subjektas turi imtis
visų būtinų teisinių, organizacinių (administracinių) priemonių tam, kad nebūtų pažeisti AKĮ reikalavimai. Iš AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto travaux préparatoires
taip pat matyti, jog Įstatymo projektu nustatyta įmonių pareiga užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai nebūtų išsinešami iš viešojo maitinimo vietų (žr. 2011 m. spalio 11 d.
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2, 3, 18, 22, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projekto Nr.
XIP-744(2) aiškinamąjį raštą). Taigi akivaizdu, jog įstatymų leidėjo tikslas – užtikrinti,
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kad ūkio subjektai, prisidengdami viešojo maitinimo veikla, negalėtų apeiti imperatyvių įstatymo reikalavimų ir išsineštinai alkoholiniais gėrimais prekiauti visą parą, taip
paneigdami paties alkoholinių gėrimų prekybos laiko ribojimo prasmę.
Tačiau konkretus minėtos ūkio subjektui nustatytos pareigos – užtikrinti, jog nebūtų pažeidžiamas AKĮ – turinys, pobūdis ir apimtis Įstatyme nėra atkleidžiamas. Aptariamoje teisės normoje įstatymų leidėjas nepateikė konkretaus elgesio modelio, todėl
darytina išvada, jog ūkio subjektas, siekdamas įgyvendinti Įstatymo numatytą imperatyvią pareigą prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiamu laiku tik vartoti vietoje,
turi tam tikrą diskreciją pasirinkti, kokiais būdais vykdyti šią pareigą. Kita vertus, ši
diskrecija negali būti neribota. Atsižvelgdamas į AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkte
įtvirtintą draudimą ir jo tikslus, ūkio subjektas turėtų imtis tokių priemonių užtikrinti
minėto draudimo įgyvendinimą, kokių atitinkamomis aplinkybėmis akivaizdžiai imtųsi kiekvienas protingas ir sąžiningas asmuo. Todėl, vadovaujantis tuo, jog teisingumą
konkrečioje byloje pagal tos bylos individualias aplinkybes vykdo teismas, būtent teisėjų kolegija turi patikrinti, ar pareiškėjo veiksmai nulėmė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies
12 punkte įtvirtinto draudimo pažeidimą, ar priešingai – jie suponavo galimybę taikyti
toje pačioje AKĮ nuostatoje įtvirtintą išimtį.
Pastebėtina, jog pirmiau minėtame Įstatymo projekto Nr. XIP-744(2) aiškinamajame rašte yra nurodyta, kad Įstatymui įgyvendinti reikalingi lydimieji teisės aktai, t. y.
Įstatymo tinkamam įgyvendinimui reikalinga pakeisti Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykles bei Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 bei parengti Viešojo
maitinimo įmonėms taikomą higienos normą, aprašą ar taisykles.
Teisėjų kolegija pažymi, kad šie teisės aktai nėra priimti, o kai nėra atitinkamo
reguliavimo, galiojančios teisės normos neaiškumai vertintini privataus asmens naudai. Tokia pozicija išvestina iš teisinio aiškumo reikalavimo, suponuojančio, jog teisinis reguliavimas privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos
tiksliai, jose negali būti dviprasmybių (Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d.,
2004 m. sausio 26 d., 2008 m. gruodžio 24 d., 2009 m. birželio 22 d. nutarimai). Be
to, toks vertinimas atitinka bendrąjį teisės principą in dubio pro reo, reiškiantį, jog
visos abejonės ir neaiškumai turi būti aiškinami teisės pažeidimu kaltinamojo asmens naudai (žr., pvz., mutatis mutandis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. gegužės 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-1488/2011).
Apibendrindama tai, kas paminėta pirmiau, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia,
kad siekiant nustatyti, ar nagrinėjamu atveju buvo parduoti gėrimai vartoti tik vietoje
ir pareiškėjas gali remtis AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkte įtvirtinta išimtimi, būtina įvertinti objektyvių ir subjektyvių faktorių visumą.
Šiuo aspektu pirmiausia pažymėtina, kad objektyvūs bylos duomenys įrodo, jog
pareiškėjui priklausančioje kavinėje-bare, AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkte nurodytu laiku buvo parduotas alkoholinis gėrimas, kurį pirkėjas iš kavinės-baro išsinešė.
Turint galvoje šią faktinę aplinkybę, atsiranda pagrindas vertinti, ar pareiškėjas nepažeidė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto nuostatų.
Vis dėlto vien objektyvaus fakto nustatymo konkrečiu atveju nepakanka tam, kad
būtų konstatuotas minėtos teisės normos pažeidimas. Tokia išvada darytina atsižvel337
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giant į tai, jog pareiškėjui už jo veiksmus buvo pritaikyta ekonominė sankcija, o pagal
bendrąjį teisės principą nėra atsakomybės be kaltės (lot. nulla poena sine culpa).
Teisėjų kolegija šiuo aspektu atkreipia dėmesį į tai, kad Konstitucinis Teismas savo
praktikoje yra nurodęs, jog juridinio asmens, kaip nusikalstamos veikos subjekto, specifika, t. y. tai, kad jis yra savarankiškas teisinių santykių subjektas, turintis teisinį veiksnumą ir teisnumą, savarankišką pavadinimą, organizacinį vientisumą, jo turtas yra atskirtas nuo jo dalyvių turto, tačiau jis yra teisinių santykių dalyvis per jo vardu veikiančius
fizinius asmenis, suponuoja ir jo kaltės specifiškumą. Juridinio asmens kaltė sietina su
fizinio asmens, veikiančio juridinio asmens naudai ar jo interesais, kalte. Konstitucinio Teismo teigimu, juridinio asmens, kaip teisinių santykių subjekto ir atsakomybės
subjekto, specifika lemia ir tai, kad juridinio asmens veikla yra neatsiejama nuo fizinio asmens, veikiančio to juridinio asmens vardu, veiklos, todėl juridinio asmens kaltė taip pat yra susijusi su fizinio asmens, veikiančio to juridinio asmens vardu ir jo
naudai ar interesais, nusikalstama veika (žr. Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d.
nutarimą).
Teisėjų kolegijos vertinimu, šis Konstitucinio Teismo aiškinimas yra reikšmingas
ir byloje vertinamu atveju atskleidžiant AKĮ nuostatų turinį ir jas taikant konkrečioms
bylos aplinkybėms. Todėl būtina analizuoti ne tik objektyvaus, bet ir subjektyvaus pobūdžio aplinkybes, atskleidžiančias pareiškėjo santykį su minėtuoju pažeidimu.
VII.
Aplinkybės, charakterizuojančios minėtąją subjektyvių faktorių visumą, teismo
vertinimu, yra dvejopos: iš vienos pusės ją išreiškia realių, fiziškai apčiuopiamų, priemonių bei sąlygų (ne)vartoti alkoholinių gėrimų vietoje visuma arba jų stoka, iš kitos
pusės – ji vertintina per intelektualinį ir valinį aspektus, apimančius tam tikrų atsargos
(prevencijos) priemonių ėmimąsi, kad imperatyvus Įstatymo įpareigojimas nebūtų pažeistas, bei gebėjimą suvokti, kad alkoholinius gėrimus įsigiję asmenys jį vartos ne vietoje bei ūkio subjekto darbuotojų elgesį, atsižvelgiant į šį suvokimą.
Abiem atvejais pastebėtina, jog nėra ir negali būti baigtinio minėtųjų aplinkybių
sąrašo, nes jis nebūtų pajėgus aprėpti įvairialypių situacijų, kylančių ginčo teisinių santykių srityje, t. y. prekybos alkoholiniais gėrimais srityje. Todėl minėtoji, ūkio subjektui priskirtina, subjektyvių faktorių visuma analizuotina kiekvienu atveju atskirai, inter
alia vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais.
Šiame kontekste taip pat pastebėtina, jog ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje nustatyta,
kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir
protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip
materialios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu
įsitikinimu.
Iš faktinių konkrečios bylos aplinkybių, kurios užfiksuotos rašytinėje bylos medžiagoje – Telšių apskrities VPK tarnybiniuose pranešimuose, pareiškėjo pardavėjų bei
alkoholinį gėrimą įsigijusio asmens bei jį lydėjusio asmens policijos pareigūnams duotuose paaiškinimuose, pareiškėjo Departamentui pateiktame paaiškinime, matyti, kad
pareiškėjo kavinėje-bare buvo sudarytos objektyvios sąlygos alkoholinius gėrimus var338
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toti vietoje: neginčijama, kad minėtoje kavinėje-bare buvo įrengtos keturios sėdimos
vietos, jame buvo nemažai žmonių, kurie vartojo alkoholinius gėrimus vietoje. Alkoholinius gėrimus kavinėje-bare buvę lankytojai, kaip nustatyta, vartojo tiek sėdėdami, tiek
prie baro. Todėl konstatuotina, kad pareiškėjas byloje vertinamu atveju buvo sudaręs
objektyvias sąlygas potencialiems klientams vartoti alkoholinius gėrimus vietoje ir šiuo
aspektu atitiko AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkte įtvirtintos išimties reikalavimus.
Vis dėlto, teisėjų kolegijos vertinimu, vien nustatyti šią aplinkybę nepakanka,
svarbu įvertinti ir tai, kokių atsargos (prevencijos) priemonių ėmėsi pareiškėjas, siekdamas užkirsti kelią imperatyvaus Įstatyme įtvirtinto reikalavimo pažeidimui. Minėtų
priemonių visuma, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, analizuotina atsižvelgiant į
proporcingumo ir protingumo kriterijus.
Proporcingumo principas atsargos priemonių tinkamumo kontekste suponuoja
tai, jog konkrečiu atveju būtina įvertinti, ar priemonės, kurių imtasi, buvo tinkamos
bei pakankamos pasiekti tikslą. Būtent – reikia atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo taikytos priemonės buvo tinkamos bei pakankamos pasiekti, jog baro-kavinės klientai
alkoholinių gėrimų neišsineštų, o įsigytus alkoholinius gėrimus vartotų vietoje. Protingumo kriterijus savo ruožtu suponuoja, jog būtina patikrinti, ar pareiškėjas priemones
pasirinko apdairiai, t. y. taip, kaip iš jo, kaip iš ūkinę veiklą vykdančio subjekto, buvo
galima pagrįstai tikėtis, idant būtų užtikrintas Įstatyme įtvirtinto imperatyvaus reikalavimo laikymasis.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pagal bendrąjį teisės principą teisė negali
reikalauti to, kas neįmanoma (lot. lex non cogit ad impossibilia). Analogiškai ji negali
reikalauti iš teisės normos adresatų imtis tokių veiksmų, kurie būtų perdėm neproporcingi ir neprotingi, tokiu būdu darant faktinį teisės normos reikalavimo įgyvendinimą
neįmanomu. Be to, net ir ėmusis visų protingų priemonių teisės reikalavimui užtikrinti, šio reikalavimo adresatas nėra visiškai apsaugotas nuo to, jog jį, piktnaudžiaudami
teise, pažeis tretieji asmenys.
Teisėjų kolegijos vertinimu, iš ūkio subjekto, teisės aktuose tiesiogiai neįtvirtinus ūkio subjektų darbuotojų ar kitų asmenų teisės pirkėjo atžvilgiu taikyti tam tikras
prievartos priemones, kuomet pirkėjas atidarytoje pakuotėje parduotą gėrimą rengiasi
išsinešti ar nešasi iš ūkio subjekto patalpų, nepagrįsta reikalauti elgtis neteisėtai ir prievarta užtikrinti gėrimo vartojimą vietoje, t. y. pardavėjas neturi teisės imtis prievartos
veiksmų prieš pirkėją, siekdamas užtikrinti, kad pastarasis neišsineštų parduoto alkoholinio gėrimo ar kad jį suvartotų vietoje. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šis
aspektas svarbus analizuojant pareiškėjo priemonių, kurių konkrečiu atveju jis ėmėsi
siekdamas nepažeisti imperatyvaus Įstatymo reikalavimo prekiauti alkoholiniais gėrimais parduodant juos tik vartoti vietoje, pakankamumą.
Iš faktinių bylos duomenų matyti bei neginčijama tai, jog pareiškėjo darbuotoja alkoholinį gėrimą (1,5 l sidro butelį) į kavinę-barą atėjusiam asmeniui pardavė be
kamštelio, t. y. atidarytoje pakuotėje, taip pat davė jam vienkartinį indelį. Taigi pardavėja gėrimą pardavė atidarytoje pakuotėje ir aprūpino jį įsigijusį asmenį indu, reikalingu vartojant gėrimą vietoje. Tai, kad asmeniui buvo sudarytos sąlygos vartoti alkoholį
vietoje, patvirtina ir ta aplinkybė, kad sidro butelis, kai policija sulaikė jį iš kavinės-baro išsinešusius asmenis, buvo nežymiai nugertas (b. l. 45).
Be to, pardavėja įspėjo alkoholinį gėrimą įsigyjantį asmenį, jog jo perkamas sidras
gali būti vartojamas tik bare, šią faktinę aplinkybę patvirtino ir pats alkoholį pirkęs
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asmuo (b. l. 39). Pirminiame sidrą įsigijusio asmens paaiškinime nurodyta, jog jis po
pardavėjos įspėjimo jai pasakė, jog gėrimo kavinėje-bare nevartos, pardavėja į tai atsakė „kaip tik nori“ (b. l. 39). Vėliau pardavėjos sakė neatsimenančios, jog sidrą įsigijęs
asmuo ar jį lydėjęs asmuo būtų sakę, jog jo kavinėje nevartos bei patikino apie būtinybę parduodamus alkoholinius gėrimus vartoti vietoje klientus įspėjančios visada
(b. l. 42–43). Iš byloje esančio Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo (b. l. 24–25) matyti, kad sidro pirkėjas teismo posėdžio metu nurodė, jog paprašius sidro, pardavėja pasakė, kad sidrą reikės gerti vietoje ir kad jo negalima išsinešti.
Nieko nesakęs, asmuo nusipirko sidrą. Jam padavė atidarytą butelį ir vienkartinę stiklinę. Pirkėjas pamatė, kad kavinėje buvo nemaloni girtų asmenų grupė ir nutarė, kad
negers kavinėje – užsikišęs sidrą už striukės, kartu su draugu išėjo į lauką. Taigi byloje
esama prieštaringų įrodymų dėl to, koks buvo pardavėjos požiūris į sidro išsinešimą iš
kavinės-baro patalpų, tačiau šie įrodymai, vadovaujantis principu, jog visos abejonės
vertintinos kaltinamojo naudai (lot. in dubio pro reo), nekliudo teisėjų kolegijai daryti
išvadą, jog konkrečiu atveju buvo imtasi tinkamų bei protingų veiksmų, kad būtų užtikrintas parduoto alkoholinio gėrimo vartojimas vietoje. Tuo tarpu kitų priemonių,
kurių pareiškėjas, kaip apdairus ūkio subjektas, būtų privalėjęs imtis, atsižvelgiant į tai,
kad tokių priemonių nenumato ir Įstatymas, išplėstinė teisėjų kolegija nenustatė.
Iš bylos medžiagos taip pat matyti, jog vertinamu atveju du asmenys įsigijo vieną
sidro butelį. Vertinant pareiškėjo darbuotojo gebėjimą suvokti, kad alkoholinis gėrimas
buvo įsigytas išsinešti, įvertinus jo kiekį, pastebėtina, jog toks įsigyjamo alkoholinio
gėrimo kiekis negalėjo pareiškėjo darbuotojams neabejotinai rodyti, jog jis vietoje suvartojamas nebus.
Nustatyta ir tai, jog kiti kavinėje-bare buvę asmenys įsigytus alkoholinius gėrimus vartojo vietoje, be to, jame buvę žmonės iš patalpų į lauką išeidavo parūkyti ir
vėl grįždavo atgal, todėl išplėstinė teisėjų kolegija pagrįstais laiko ir tuos argumentus,
jog buvo galima ir nepastebėti sidro išsinešimo fakto, juo labiau, jog, kaip nurodyta
pirmiau, teisinio reikalavimo adresatas negali visais atvejais būti tikras, kad reikalavimas nebus pažeistas dėl trečiųjų asmenų veiksmų. Be to, Telšių rajono apylinkės teismo
2012 m. gegužės 16 d. nutarime, be kita ko, pažymėta, kad sidro pirkėjas teismo posėdžio metu nurodė, jog sidrą išsinešė pasislėpęs po striuke. Todėl, teismo vertinimu,
pareiškėjas galėjo būti pagrįstai įsitikinęs, jog jo parduotas alkoholinis gėrimas bus
vartojamas būtent kavinėje-bare ir imperatyvus reikalavimas prekiauti alkoholiniais
gėrimais nustatytuoju laiku tokiu būdu pažeidžiamas nebus.
Visos pirmiau nurodytos aplinkybės išplėstinei teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas ėmėsi proporcingų atsargos priemonių reikalavimui, jog AKĮ
18 straipsnio 3 dalies 12 punkte įtvirtintų reikalavimų būtų laikomasi, t. y. jo konkrečioje situacijoje pritaikytų priemonių visuma atitiko teisingą pusiausvyrą siekiamam
tikslui. Be to, pareiškėjas negalėjo pagrįstai numatyti, jog jam ėmusis paminėtųjų priemonių, alkoholinis gėrimas vis tiek bus išsineštas iš kavinės-baro, t. y. nebus vartojamas
vietoje. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, jog byloje vertinamu atveju pareiškėjas nesilaikė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto reikalavimų.
Daryti priešingą išvadą byloje pagrindo nesuteikia ir atsakovo pozicija. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę būtent Departamentas, kaip pažeidimą inkriminuoti institucija, turi jį neabejotinai įrodyti (žr.,
pvz., mutatis mutandis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį adminis340
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tracinėje byloje Nr. N9-990/2006). Tai reiškia, kad būtent pastarasis subjektas turi išdėstyti visas faktines aplinkybes bei jas motyvuotai kvalifikuoti kaip pažeidimą, kartu
įrodydamas ir pažeidėjo kaltę. Tačiau analizuojamu atveju, nors Departamentas Nutarime ir konstatavo, jog pareiškėjas nesiėmė visų galimų veiksmų užtikrinti Įstatyme
numatytos imperatyvios pareigos – neprekiauti alkoholiniais gėrimais nustatytu laiku,
jis nedetalizavo savo teiginio, t. y. konkrečiai nenurodė, kokių dar veiksmų pareiškėjas
turėjo imtis, kad pareiškėjas patektų į AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkte įtvirtintos
išimties taikymo sritį, o tik apsiribojo teiginiu, jog tam, kad būtų nustatytas aptariamos
Įstatymo nuostatos pažeidimas, pakanka nustatyti, kad alkoholiniai gėrimai yra parduodami draudžiamu laiku nuo 22 val. iki 8 val. Toks argumentas, teismo vertinimu,
konkrečiu atveju nėra pakankamas bei neatitinka AKĮ 39 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto
reikalavimo, jog Nutarime turi būti, be kita ko, nurodomi pažeidėjo kaltės įrodymai,
kuriais grindžiamas nutarimas.
VIII.
Pareiškėjas savo apeliacinį skundą grindžia ir ta aplinkybe, kad Departamentas,
nagrinėdamas jo pažeidimą, neatsižvelgė į tai, jog Telšių rajono apylinkės teismas dar
nebuvo išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.8.-372-671/2012 dėl
pareiškėjo darbuotojos R. K. galimai padaryto administracinės teisės pažeidimo.
Iš byloje esančio Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo
kopijos matyti, jog pareiškėjo darbuotojai buvo inkriminuojamas Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 164 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas administracinis teisės pažeidimas, tačiau administracinio teisės pažeidimo byla buvo nutraukta, nenustačius administracinio teisės pažeidimo įvykio (ATPK 250 str. 1 p.) (b. l. 25).
Kaip yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, juridinis asmuo, kaip dirbtinai sukurtas teisės subjektas, pats negali padaryti įstatyme uždraustos veikos, todėl jis visuomet atsako už savo atstovo ar darbuotojo (fizinio asmens)
padarytą pažeidimą (žr., pvz., 2005 m. kovo 23 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A15-39/2005). Taigi ūkio subjektas yra atsakingas už atitinkamų teisės aktų laikymąsi prekybos vietoje, kurioje jis vykdo savo ekonominę veiklą, jo teisinė atsakomybė
nėra atskiriama arba kokiu nors būdu atribojama nuo jo darbuotojų veiksmų, kurie yra
(buvo) atliekami prekybos vietoje, o tai reiškia, kad ūkio subjekto darbuotojų veiksmai
AKĮ požiūriu laikytini paties šio ūkio subjekto (pareiškėjo) veiksmais (žr. LVAT 2009 m.
gegužės 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-678/2009; 2011 m. liepos 7 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A822-2732/2011). Toks AKĮ nuostatų aiškinimas
teismų praktikoje grindžiamas poreikiu užtikrinti šių teisės normų saugomas vartotojų teises, kita vertus, užtikrinti būtinumą tokį produktą pardavinėjančiam subjektui laikytis aukštesnių atidumo ir rūpestingumo standartų, kad nebūtų padaryta žala
žmogaus sveikatai ir gyvybei (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. lapkričio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1038/2009; 2010 m.
gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1561/2010).
Tačiau 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A62-2928/2011
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat nurodė, kad ekonominės sankcijos minėtiems subjektams taikomos nepriklausomai nuo to, ar atitinkami asmenys
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buvo patraukti administracinėn atsakomybėn už administracinės teisės pažeidimus,
įtvirtintus ATPK.
Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog atsakovas turėjo atidėti konkrečios bylos nagrinėjimą iki Telšių rajono apylinkės teismas priims nutarimą jo darbuotojos administracinio teisės pažeidimo byloje, ką visiškai pagrįstai šioje bylos dalyje konstatavo pirmosios instancijos teismas.
Apeliaciniame skunde pareiškėjas taip pat prašo minėtąją administracinio teisės
pažeidimo bylą prijungti prie šios administracinės bylos, tačiau, remiantis pirmiau išdėstytais motyvais, to daryti nėra pagrindo, be to, nutarimo, priimto pastarojoje byloje,
kopija yra nagrinėjamoje administracinėje byloje, todėl šis pareiškėjo prašymas netenkintinas (b. l. 24 – 25).
Apibendrinant darytina išvada, jog byloje vertinamu atveju nebuvo įrodyta, kad
pareiškėjas pažeidė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto nuostatas. Priešingai, pareiškėjo priemonių, pritaikytų ginčo situacijoje, visuma byloja apie tai, jog pareiškėjo elgesys atitiko šioje teisės normoje įtvirtintą draudimo išimtį. Išplėstinės teisėjų kolegijos
vertinimu, pareiškėjas ėmėsi proporcingų ir protingų priemonių tam, kad būtų užtikrintas aptariamos išimties iš imperatyvaus reikalavimo laikymasis.
Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes. Todėl pareiškėjo
apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir
priimamas naujas sprendimas – pareiškėjo skundas tenkinamas, o Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamento 2012 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. ATK2-93/12
panaikinamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjo UAB „Konversas“ apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo UAB „Konversas“ skundą tenkinti. Panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2012 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. ATK2-93/12.
Sprendimas neskundžiamas.
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2.10. Bylos dėl energetikos teisinių santykių
2.10.1. Dėl atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimo
Elektros energija, pagaminta elektrinėse, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW,
superkama už nustatytą fiksuotą tarifą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka ir sąlygomis (Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymo (toliau – ir AIEĮ) 20 str. 1 d. (2011 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-1375 redakcija).
Šis tarifas taikomas 12 metų laikotarpiu nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo
dienos (žr. AIEĮ 20 str. 8 d. (2011 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-1375 redakcija). Fiksuotus
tarifus nustato ir peržiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Peržiūrėti fiksuoti tarifai ir fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai taikomi tik gamintojams, kurių elektrinėms leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių
pajėgumus išduotas po šių tarifų pakeitimo dienos (AIEĮ 20 str. 7 d. (2011 m. gegužės 12 d.
įstatymo Nr. XI-1375 redakcija). Gamintojas – tai asmuo, eksploatuojantis atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos įrenginį, turintis atitinkamą leidimą verstis šia veikla arba ketinantis plėtoti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą (AIEĮ 2 str. 25 d.).
Loginiu, lingvistiniu ir sisteminiu teisės aiškinimo metodais įvertinus minėtas teisės normas, darytina išvada, kad pagal AIEĮ redakciją, galiojusią iki 2013 m. vasario 1 d., tik tiems
gamintojams, kurių elektrinėms leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduotas po šių tarifų pakeitimo dienos, buvo galima
taikyti peržiūrėtus tarifus. Vadinasi, iki 2013 m. vasario 1 d. gamintojai, kurių elektrinėms
leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduotas iki šių tarifų pakeitimo dienos, galėjo pagrįstai tikėtis ir įgijo teisę reikalauti,
kad jei per protingą terminą pradės gaminti elektros energiją (įgyvendinę gautą leidimą
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir gavę leidimą gaminti elektros energiją),
peržiūrėti (nauji) tarifai jiems nebus taikomi, o bus taikomi minėto leidimo plėtoti elektros
energijos pajėgumus išdavimo metu galioję tarifai. Toks reguliavimas, be kita ko, leido ir
garantavo gamintojams, gavusiems leidimą plėtoti pajėgumus, jį įgyvendinti, atliekant
atitinkamas investicijas į elektrinės statybą, nesibaiminant, kad dėl vėlesnių teisinio reguliavimo pakeitimų (pvz., tarifų pakeitimo), jų pradėtos ir jau atliktos investicijos faktiškai
neatsipirks ir jie patirs reikšmingų nuostolių. Minėtos gamintojų teisės turtiniai aspektai
gali būti ginami pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį.
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu siektas tikslas skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą negali būti suvokiamas kaip išskirtinis, visais atvejais nusveriantis kitus viešuosius interesus, inter alia vartotojų teisių apsaugą ir jų lūkesčius, socialinio teisingumo imperatyvą, darnią visuomenės ir verslo plėtrą. Priešingai, jis
turi būti įgyvendintas neviršijant to, kas yra būtina šiam tikslui pasiekti, derinant asmens
ir visuomenės interesus, nepažeidžiant bendros tautos gerovės. Tad ūkio subjektai, kurių
ekonominė veikla per se yra susijusi su rizikos elementu, negali turėti teisėtų lūkesčių, kad
teisės aktų leidėjui, naudojantis savo diskrecija, esama situacija apskritai išliks nepakitusi
ir kad įstatymų leidėjas nepriims tokių teisės aktų pakeitimų, kurie gali sukelti asmeniui
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neigiamų (pvz., finansinių) padarinių. Kita vertus, tokie pakeitimai negali būti neadekvatūs siekiamiems tikslams, paneigti įgytų teisių esmę, pažeisti proporcingumo principą.
Todėl, atsižvelgiant į individualias bylos aplinkybes, kiekvienu konkrečiu atveju būtina
įvertinti, ar atitinkami pakeitimai nepaneigė įgytos teisės esmės, ar jie atitiko proporcingumo principą. Proporcingumo principas 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. Be to, įgytos teisės esmė negali būti laikoma paneigta, jei
jos egzistavimas net ir po atliktų jos turinį lemiančių pakeitimų išlieka prasmingas, teisės turėtojas pakankamai reikšminga ir adekvačia apimtimi gali įgyvendinti atitinkama
subjektine teise garantuotus interesus.
Administracinė byla Nr. A143-2834/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01516-2013-2
Procesinio sprendimo kategorija 1.3; 28

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. gruodžio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Stasio Gagio,
Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vitlita diagnostika“ apeliacinį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vitlita diagnostika“
skundą atsakovui Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos valstybei,
atstovaujamai Energetikos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei
kainų ir energetikos kontrolės komisijai, dėl leidimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti
veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Uždaroji akcinė bendrovė „Vitlita diagnostika“ (toliau – ir UAB „Vitlita diagnostika“,
pareiškėjas) su skundu (b. l. 1-5) kreipėsi į teismą, prašydama:
1. Panaikinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ir Energetikos ministerija, atsakovas) 2013 m. kovo 26 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją Nr. LG-0989 (toliau – ir Leidimas) dalį, kuria nustatyta, kad elektrinėje pagaminta
elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu,
nustatyta tvarka;
2. Įpareigoti Energetikos ministeriją Leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamin344
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tos elektros energijos fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai yra nustatomi teisės aktų,
galiojusių leidimo plėsti elektros energijos pajėgumą išdavimo metu, nustatyta tvarka
ir sąlygomis.
Grįsdamas savo reikalavimus, pareiškėjas pirmiausia nurodė, jog atsakovas nesilaikė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – ir AIEĮ) 16 straipsnio
6 dalies ir Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 380 (toliau – ir Taisyklės),
V dalies 34 punkto reikalavimų. Vadovaujantis šiomis teisės normomis, Energetikos
ministerija per 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo privalo išduoti įmonei pareiškėjai leidimą plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus arba pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti leidimą. Nepaisant
to, leidimas plėsti elektros energijos pajėgumą Nr. LP-3309 (toliau – ir Leidimas plėsti pajėgumą) pareiškėjui išduotas tik 2012 m. lapkričio 5 d. (b. l. 14). Leidimo plėsti pajėgumą išdavimo pagrindas yra Energetikos įstatymo (toliau – ir EĮ) (Žin., 2000,
Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 16 ir 21 straipsniai, AIEĮ (Žin., 2011, Nr. 62-2936) ir Taisyklės (Žin., 2001, Nr. 110-4010; 2009, Nr. 63-2522).
Dėl tokio atsakovo uždelsimo pareiškėjo įgaliotas atstovas (UAB „Solet Technics“)
prašymą dėl leidimo gaminti elektros energiją išdavimo (toliau – ir Prašymas) Energetikos ministerijai pateikė tik 2013 m. vasario 26 d. Atsakovas, tenkindamas šį Prašymą,
2013 m. kovo 26 d. išdavė Leidimą (b. l. 15). Pareiškėjas jį atsiėmė 2013 m. balandžio 8 d.
Leidime nurodoma, kad jo išdavimo pagrindas – EĮ (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012,
Nr. 17-752) 16 straipsnis, AIEĮ (Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2013, Nr. 12-560), Taisyklės
(Žin., 2001, Nr. 110-4010; 2009, Nr. 63-2522) ir Leidimas plėsti pajėgumą. Leidimo dalyje „Leidimu reguliuojamos veiklos sąlygos“ nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Pareiškėjo nuomone, minėta leidimo dalis – ta apimtimi, kuria nustatyta, kad
elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros
energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis – akivaizdžiai neteisėta, todėl
turėtų būti panaikinta. Ši Leidimo dalis pažeidžia pareiškėjo teisėtus lūkesčius, teises
bei teisėtus interesus. Atsakovas Leidime turėjo nustatyti, jog elektrinėje pagamintos
elektros energijos fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimų plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą išdavimo metu, nustatyta
tvarka ir sąlygomis.
Pareiškėjo vertinimu, priimdamas ginčijamą leidimo dalį, pareiškėjas taip pat pažeidė Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą
įstatymų viršenybės principą ir šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.
Pagal AIEĮ 20 straipsnio 7 dalies redakciją, galiojusią iki 2013 m. vasario 1 d.
(Žin., 2011, Nr. 62-2936; toliau – ir 2011 m. gegužės 12 d. AIEĮ redakcija), peržiūrėti fiksuoti tarifai ir fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai taikomi tik gamintojams,
kurių elektrinėms leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduotas po šių tarifų pakeitimo dienos. Nuo 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojusi nauja AIEĮ 20 straipsnio 6 dalies redakcija (Žin., 2013, Nr. 12-560;
toliau – ir 2013 m. sausio 17 d. AIEĮ redakcija) įtvirtina, jog peržiūrėti fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai taikomi tik gamintojams, kurių elektrinėms leidimas gaminti elektros energiją išduotas po šių tarifų įsigaliojimo dienos. Atsižvelgiant į tai,
345
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kad pareiškėjui Leidimas plėsti pajėgumą išduotas galiojant senajai AIEĮ redakcijai
(2012 m. lapkričio 5 d.), pareiškėjo pagaminta elektros energija turi būti prekiaujama teisės aktų, galiojusių šio leidimo išdavimo metu, sąlygomis ir tvarka. Atsakovui
Leidime įtvirtinus ginčijamą nuostatą, iš esmės pažeisti pareiškėjo teisėti lūkesčiai,
teisės ir teisėti interesai, kadangi Leidimo plėsti pajėgumą išdavimo metu galiojo
1,80 Lt / kWh dydžio elektros energijos supirkimo tarifas, o Leidimo išdavimo metu –
1,60 Lt / kWh dydžio elektros energijos supirkimo tarifas (b. l. 17).
Be to, atsakovas, priimdamas ginčijamą Leidimo dalį, turėjo vadovautis bendruoju
teisės principu – lex retro non agit. Aiškindamas šio principo turinį, pareiškėjas rėmėsi Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d. nutarimu. Apibendrindamas konstatavo,
kad įstatymai taikomi tiems faktams ir pasekmėms, kurios atsiranda po šių įstatymų
įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, kad Leidimas plėsti pajėgumą pareiškėjui buvo išduotas, galiojant senajai AIEĮ redakcijai, atsakovas visiškai nepagrįstai Leidime įtvirtino,
jog elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros
energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis. Atkreipė dėmesį, kad Leidimas
išduotas Leidimo plėsti pajėgumą pagrindu. Atsižvelgiant į tai, ginčijama Leidimo dalis
turi būti panaikinta, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir
ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų pagrindu.
Taip pat buvo pažeisti pareiškėjo teisėti lūkesčiai, kadangi pareiškėjas priėmė
sprendimą vykdyti elektros energijos gamybos saulės fotovoltinėje elektrinėje veiklą, į
ją investuoti bei kreiptis leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą ir leidimo
gaminti elektros energiją išdavimo, vadovaudamasis tuo metu galiojusiais teisės aktais,
tarp jų – 2011 m. gegužės 12 d. AIEĮ redakcija. Toliau aiškindamas teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principų turinį, pareiškėjas rėmėsi Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2003 m. kovo 4 d. nutarimuose suformuota
doktrina.
Atsakovas Energetikos ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti
kaip nepagrįstą (b. l. 25-30).
Atsakovas paaiškino, jog pareiškėjas Energetikos ministerijai Prašymą pateikė
2012 m. liepos 26 d. 2012 m. rugsėjo 24 d. pateikė papildomus dokumentus. Įvertinus
pareiškėjo pateiktus dokumentus, 2012 m. lapkričio 5 d. jam išduotas Leidimas plėsti pajėgumą. Pareiškėjas nei minėto leidimo, nei atsakovo veiksmų ar neveikimo, išduodant šį leidimą, neskundė. Leidime plėsti pajėgumą taip pat buvo nurodyta, kad
„elektrinėje pagaminta energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos
gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis“. Taigi pareiškėjui buvo suteikta informacija, kad savo elektrinėje pagaminta energija jis galės prekiauti teisės aktų, galiojančių
elektros energijos gamybos metu, o ne leidimo plėtrai išdavimo metu, nustatyta tvarka
ir sąlygomis.
Nesutikdama su pareiškėjo keliamu reikalavimu, Energetikos ministerija pažymėjo, kad jis prieštarauja galiojančiam teisiniam reguliavimui. Pagal 2011 m. gegužės 12 d.,
2012 m. birželio 21 d. redakcijos, 2013 m. sausio 17 d. AIEĮ redakcijos 3 straipsnio 2
dalį, atsinaujinančių išteklių naudojimas skatinamas taikant nustatytą paramos schemą, kurią sudaro skatinimo priemonės. Pagal 2013 m. sausio 17 d. AIEĮ 20 straipsnio 6 dalies redakciją, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – ir
VKEKK) ne dažniau kaip kas ketvirtį įvertina elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, atsižvelgdama į faktinį per praėjusius ka346
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lendorinius metus pagamintą elektros energijos kiekį, veikiančių elektrinių įrengtųjų
galių sumą ir statomų elektrinių numatytų įrengti galių sumą. Atsižvelgiant į elektros
energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir šios plėtros
atitiktį Nacionaliniame atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų
plane nustatytiems tikslams ir uždaviniams, peržiūrimi fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai. Peržiūrėti fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai taikomi tik gamintojams,
kurių elektrinėms leidimas gaminti elektros energiją išduotas po šių tarifų įsigaliojimo dienos. Atsakovas yra viešojo administravimo subjektas, todėl privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais jo veiklą. Viešojo administravimo
subjektui leidžiama tik tai, kas numatyta jo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
Priešingi atsakovo veiksmai negalimi.
Toliau atsakovas išsamiai pasisakė dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo. Pasak atsakovo, Lietuvos Respublikos Seimas, įvertinęs susiklosčiusią situaciją atsinaujinančios
energetikos sektoriuje, kuomet galimų įrengti mažųjų saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia (įvertinant Energetikos ministerijai pateiktus prašymus dėl
leidimų šių elektrinių plėtrai) artėjo prie 500 MW ir galėjo sąlygoti papildomą kasmetinį viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – ir VAIP) lėšų poreikį, viršijantį 400 mln. Lt, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2013, Nr. 12-560) (toliau – ir Pakeitimo įstatymas) pakeitė AIEĮ 13 straipsnio 3 dalį. Joje numatė, kad saulės šviesos energijos elektrinių, prijungtų prie elektros tinklų, įrengtoji suminė galia iki 2020 m. turi
būti padidinta iki 10 MW, neįskaitant mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, kurioms leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduoti
pagal prašymus, pateiktus iki 2012 m. gruodžio 31 d. Pasiekus 10 MW saulės šviesos
energijos elektrinių įrengtąją galią, Vyriausybė turi parengti ir patvirtinti tolesnės saulės šviesos energijos elektrinių plėtros tvarkos aprašą, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos įsipareigojimus dėl aplinkos taršos mažinimo, energijos tiekimo saugumo ir
patikimumo užtikrinimo bei vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos reikalavimus.
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (toliau – ir Įgyvendinimo įstatymas)
rengėjų nuomone, buvo būtina imtis priemonių, kurios padėtų užtikrinti viešojo intereso apsaugą, ir išvengti elektros energijos kainų didėjimo. Atkreiptinas dėmesys, kad
EEĮ 14 straipsnio 2 dalis numato, jog energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos
išteklių skatinimas būtų taikomas atsižvelgiant į ekonominio pagrįstumo, mažiausių
sąnaudų ir poveikio elektros energijos kainai galutiniams vartotojams kriterijus.
Atsakovas rėmėsi konstituciniais teisinės valstybės ir teisingumo principais, jų turinį
aiškino remdamasis Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodžio 22 d., 2002 m. spalio 23 d.
nutarimais.
Atsakovas akcentavo, kad viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios visuomenės
egzistavimo ir raidos sąlygų. Viešasis interesas yra dinamiškas, kintantis, dėl to valstybė
gali, o tam tikrais atvejais ir turi, keisti (plėsti, siaurinti, kitaip koreguoti) ūkinės veiklos reguliavimą (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2005 m. gegužės 13 d.,
2006 m. rugsėjo 21 d., 2005 m. liepos 8 d., 2007 m. gegužės 15 d. nutarimai).
Atsakovo vertinimu, pagal Konstituciją Seimas ir Vyriausybė turi labai plačią dis347
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kreciją formuoti ir vykdyti valstybės ekonominę politiką bei teisės aktais atitinkamai
reguliuoti ūkinę veiklą. Tuo atveju, jei visi elektrinių projektai, kuriems išduoti leidimai
arba pateikti prašymai juos išduoti, būtų įgyvendinti, šiose elektrinėse pagamintą elektros energiją superkant VKEKK nustatytu tarifu, ženkliai padidėtų elektros energijos
kaina vartotojams. Tai paliestų ne tik fizinius asmenis, vartojančius elektros energiją
savo ūkiniams poreikiams, bet ir įmones, kurių gaminamos produkcijos bei teikiamų
paslaugų kainai, taigi ir konkurencingumui, didžiulę įtaką turi elektros energijos kaina.
Atsakovas atkreipė dėmesį į Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalį ir jos aiškinimą
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, valstybės priedermę siekti bendros tautos gerovės (žr. 2008 m. birželio 30 d., 1997 m. vasario 13 d., 2005 m. gegužės 13 d., 1999 m.
spalio 6 d., 2000 m. spalio 18 d., 2002 m. balandžio 9 d., 2004 m. sausio 26 d., 2006 m.
kovo 30 d. nutarimus).
Pasisakydamas dėl lex retro non agit principo, atsakovas pažymėjo, kad šis principas – tai reikalavimas, keliamas teisės norminiams aktams. Juose įtvirtintos teisės normos negali būti taikomos juridiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, įvykusioms dar
iki šio akto įsigaliojimo. Šiuo principu siekiama užtikrinti teisinio reguliavimo bei asmenų teisinio statuso aiškumą, stabilumą. Subjektai turi žinoti, kokio elgesio iš jų turi
būti tikimasi, reikalaujama. Jie turi būti tikri, kad už teisės aktus atitinkantį elgesį jiems
nebus taikomos teisinio poveikio priemonės vėliau pasikeitusio teisinio reguliavimo
pagrindu. Minėtas principas išvedamas iš Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies nuostatos.
Jis taip pat sietinas su Konstitucijos preambulėje įtvirtintu teisinės valstybės principu.
Principas lex retro non agit yra konstitucinis. Jis laikomas bendruoju teisės principu,
taikomu visose teisės sistemos posistemėse (teisės šakose).
Vis dėlto, nors Lietuvos Respublikoje teisiniu reglamentavimu įstatymų leidėjui
nėra tiesiogiai suteikta (tačiau nėra ir tiesiogiai uždrausta) teisė leisti grįžtamąją galią
turinčius teisės aktus, tiek teisės teorijoje, tiek ir praktikoje tokia teisė pripažįstama.
Reikalavimas, kad įstatymas neturėtų grįžtamosios galios, nėra absoliutus. Ribojimai
galimi tais atvejais, kai kitų teisės principų saugomos vertybės įgyja prioritetą lex retro
non agit atžvilgiu. Konkuruojant keliems teisės principams, taigi ir sveriant kelis teisinius gėrius, svarbu nepamiršti, kad vieno iš jų ribojimas turi būti proporcingas kito
svarbai.
Remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, atsakovas pažymėjo,
jog teisinio tikrumo principas iš esmės draudžia nustatyti, kad Bendrijos teisės aktas
pradeda galioti anksčiau nei jis buvo paskelbtas, tačiau išimtiniais atvejais ši taisyklė
gali būti netaikoma, jei to reikalauja siekiamas tikslas ir yra tinkamai atsižvelgta į suinteresuotų asmenų teisėtus lūkesčius (žr. Teisingumo Teismo 2004 m. liepos 15 d. sprendimą Willy Gerekens ir Association agricole pour la promotion de la commercialisation
laitière Procola prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę byloje C-459/02; 1991 m. vasario 21 d. sprendimą Zuckerfabrik Süderdithmarschen ir Zuckerfabrik Soest sujungtose bylose C-143/88 ir C-92/89; 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nyderlandų Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą byloje C-110/97). Atgaline data galiojantys
nacionalinės teisės aktai nepažeidžia teisinio tikrumo principo, jei galiojimas atgal
yra būtinas tikslui pasiekti ir yra tinkamai atsižvelgta į suinteresuotų asmenų teisėtus lūkesčius (žr. 2004 m. liepos 15 d. sprendimą Willy Gerekens ir Association agricole
pour la promotion de la commercialisation laitière Procola prieš Liuksemburgo Didžiąją
Hercogystę byloje C-459/02). Bet kuris ūkio subjektas, kuriam institucija sukėlė pagrįs348
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tų vilčių, gali remtis teisėtų lūkesčių principu. Kita vertus, jei apdairus ir išmanantis
prekybininkas galėjo numatyti, jog Bendrijos priemonės priėmimas gali paveikti jo
interesus, jis negali remtis šiuo principu priėmus tą priemonę. Atsižvelgiant į tai, kas
išdėstyta, ieškovai pagrindinėje byloje turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų numatyti ir atsižvelgti į besitęsiantį perteklių rinkoje, palaipsniui sumažinamą kompensaciją ir Komisijos pasiūlymus dėl 1991 m. lapkričio 11 d. reglamento bei priemonių,
kurios nurodytos reglamentuose Nr. 816/92 ir 1560/93 (žr. 1997 m. balandžio 15 d.
sprendimą byloje The Irish Farmers Association ir kiti prieš Minister for Agriculture,
Food and Forestry, Ireland ir Attorney General byloje C-22/94).
Atsakovas atkreipė dėmesį, kad Pakeitimo įstatymo, kaip ir 2011 m. gegužės 12 d.
AIEĮ redakcijos, tikslas buvo užtikrinti darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą, atsižvelgiant į vartotojų teisių ir teisėtų interesų į atsinaujinančių išteklių
prieinamumą, tinkamumą ir pakankamumą apsaugos užtikrinimo principus (AIEĮ
1 str. 2 d.). Dėl 2012 m. spalio-gruodžio mėnesiais atsakovui pateiktų apie 16 tūkstančių prašymų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, statant ne didesnės
kaip 30 kW galios saulės elektrines, susidarė situacija, kuomet galimų įrengti mažųjų saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia artėjo prie 500 MW, tokiu
būdu viršijant suminę įrengtąją galią, nustatytą 2011 m. gegužės 12 d. AIEĮ redakcijos
13 straipsnio 3 dalies 2 punkte, apie 50 kartų. Iki Pakeitimo įstatymo priėmimo atsakovas turėjo apie 10 000 neišnagrinėtų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Tokia susidariusi situacija galėjo sąlygoti papildomą kasmetinį viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų poreikį, viršijantį 400 milijonų litų,
kuris būtų surinktas iš kitų elektros energijos vartotojų, kaip tai nustato anksčiau paminėti teisės aktai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra (b. l. 61-63).
VKEKK, apibendrinusi teisės aktų nuostatas (Elektros energetikos įstatymo (toliau – ir EEĮ) 16 str. 1 d. 1 p., 3 d., EĮ 20 str. 3 d., ABTĮ 3 str. 1 d., 1 str. 1 d., 2 str. 16 d.,
2 str. 1 d., VAĮ 2 str. 8, 9, 11, 14, 15 d.), pažymėjo, kad gamybos leidimai yra individualūs administraciniai teisės aktai, kuriuose išreikšta viešojo administravimo subjekto,
šiuo atveju – Energetikos ministerijos, valia dėl pareiškėjo subjektinių teisių realizavimo. Taigi tarp pareiškėjo ir atsakovo yra kilę administraciniai teisiniai santykiai.
VKEKK tvirtina fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius, nustato jų diferencijuojamus dydžius, kontroliuoja, kaip jie taikomi (EĮ 8 str. 9 d. 2 p., AIEĮ 11 str. 2 p.).
Komisija ne dažniau kaip kas ketvirtį įvertina elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, atsižvelgdama į faktinį per praėjusius kalendorinius metus pagamintą elektros energijos kiekį, veikiančių elektrinių įrengtųjų galių sumą ir statomų elektrinių numatytų įrengti galių sumą (AIEĮ 20 str. 6 d.
(Žin., 2011, Nr. 62-2936, 2013, Nr. 12-560). Šis plėtros įvertinimas, iki tarifų nustatymo,
įgalina atsižvelgti į rinkos plėtros tendencijas bei priimti atitinkamus sprendimus AIEĮ
13 straipsnio 3 dalyje numatytiems uždaviniams ir šio įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintiems tikslams dėl naujausių ir efektyvių technologijų plėtros užtikrinant gamintojų ir
vartotojų interesų pusiausvyrą, pasiekti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo pastebėjo, jog nuo 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojus
Pakeitimo įstatymui ir Įgyvendinimo įstatymui, buvo pakeista fiksuotų tarifų taikymo
tvarka, numatant, jog nekintančios skatinimo priemonės taikomos 12 metų laikotar349
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piu nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos. Atkreiptinas dėmesys, jog
įsigaliojus AIEĮ (Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2013, Nr. 12-560) pakeitimams bei nesant aiškaus reglamentavimo tarifų taikymo klausimais, VKEKK 2013 m. vasario 13 d. raštu
Nr. R2-431 kreipėsi į atsakovą (b. l. 64). VKEKK prašė išaiškinti, kuriuo momentu –
plėtros leidimo ar gamybos leidimo išdavimo – galiojantys fiksuoti tarifai turėtų būti
taikomi gamintojams, kurie iki 2012 m. gruodžio 31 d. gavo plėtros leidimus, tačiau
dar neturi leidimo gaminti. Atsakovas į trečiojo suinteresuoto asmens kreipimąsi atsakė 2013 m. vasario 28 d. raštu Nr. (8.3-10)3-817 (toliau – ir 2013 m. vasario 26 d.
Raštas) (b. l. 65).
Apibendrindama VKEKK nurodė, kad fiksuoti tarifai gamintojams, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 30 kW, užfiksuojami nuo leidimo gaminti išdavimo
dienos, o ne nuo plėtros leidimo dienos. Jokių išimčių gamintojams, gavusiems leidimus plėtrai skirtingu laiku, nei AIEĮ, nei Pakeitimo ir Įgyvendinimo įstatymai nenumato. Remiantis AIEĮ 20 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 12 metų laikotarpiu taikomas tas
fiksuoto tarifo dydis, kuris galiojo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir Teismas) 2013 m. rugsėjo
18 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 72-77).
Pasak Teismo, nagrinėjamu atveju susidarė tokia situacija, kad pareiškėjui Leidimas plėtoti pajėgumą buvo išduotas remiantis teisiniu reglamentavimu, galiojusiu iki
2013 m. vasario 1 d., o Leidimas gaminti elektros energiją – pagal pakeistą saulės energetikos plėtros reglamentavimą, galiojantį nuo 2013 m. vasario 1 d. Įsigaliojus AIEĮ
pataisoms, nuo 2013 m. vasario 1 d. skatinimo kvotų paskirstymas buvo sustabdytas,
nes, kaip nurodė Energetikos ministerija 2013 m. vasario 28 d. Rašte, suminė elektrinių
galia viršijo įstatyme nurodytus 10 MW. Atsižvelgęs į faktines bylos aplinkybes, jog dėl
leidimo gaminti elektros energiją pareiškėjas kreipėsi 2013 m. vasario 26 d., šis leidimas jam buvo išduotas 2013 m. kovo 26 d., Teismas konstatavo, jog atsakovas pagrįstai
vadovavosi leidimo gaminti elektros energiją išdavimo metu galiojusiomis įstatyminėmis nuostatomis ir Leidime nustatė, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir
sąlygomis.
Atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo jurisprudenciją dėl lex retro non agit principo
(2007 m. lapkričio 29 d. nutarimas), pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas neturėjo pagrindo leidime įtvirtinti nuostatos, kad elektros energijos supirkimui turi būti taikomi tarifai pagal leidimo plėtoti elektros energiją išdavimo datą, t. y.
Energetikos ministerija neturėjo įstatyminio pagrindo vadovautis teisinio santykio atsiradimo metu negaliojusiomis teisės normomis. Šis teisės aktų aiškinimas nepažeidžia
principo lex retro non agit, nes su Leidimo gavimo procesu susiję teisiniai santykiai iki
2013 m. vasario 26 d. nebuvo susiformavę, todėl negalima tvirtinti, kad nauju teisiniu
reguliavimu įsiterpiama į susiformavusius teisinius santykius.
Teismas atkreipė dėmesį, kad išimčių tiems gamintojams, kurie leidimus plėsti
elektros energiją gavo galiojant ankstesniam teisiniam reglamentavimui, teisės aktai
nenumato.
Teismas taip pat neįžvelgė atsakovo neteisėto veikimo ar neveikimo išduodant
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pareiškėjui Leidimą plėsti pajėgumą. Konstatavęs, jog Leidimo plėsti pajėgumą išdavimo terminas praleistas nežymiai, Teismas padarė išvadą, jog toks praleidimas niekaip
negalėjo daryti įtakos tam, kad pareiškėjas tik 2013 m. vasario 26 d. pateikė atsakovui
Prašymą. Be to, pareiškėjas Energetikos ministerijos, kaip viešojo administravimo subjekto, veiksmų ar neveikimo išduodant Leidimą plėsti pajėgumą neskundė.
Teismas taip pat nesutiko su tuo, jog buvo pažeisti pareiškėjo teisėti lūkesčiai,
nes jis priėmė sprendimą vykdyti elektros energijos gamybos saulės fotovoltinėje
elektrinėje veiklą, į ją investuoti, vadovaudamasis ankstesne AIEĮ redakcija, t. y. tikėdamasis, jog jo pagaminta elektros energijos supirkimo kaina neturėtų kisti 12 metų.
Grįsdamas savo poziciją, Teismas pabrėžė, kad verslininkai veikia savo rizika, todėl
nuostoliai dėl normalios ūkinės gamybinės rizikos tenka pačiai įmonei. Tuo tarpu
elektros energijos vartotojas įstatymo turi būti ginamas papildomai, nes pastarasis yra
silpnesnioji sandorio šalis. Taigi įstatymų leidėjas, gindamas silpnesnę sandorio šalį,
pakeitė AIEĮ nuostatas. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris, pasirinkęs tokį verslo
modelį (gaminti elektros energiją), turi elgtis apdairiai ir rūpestingai bei įvertinti verslo riziką, taip pat ir elektros energijos kainų pasikeitimus. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentais dėl teisėtų lūkesčių pažeidimo ir dėl Leidime plėsti pajėgumą nurodytos sąlygos, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų,
galiojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pareiškėjas,
jau gavęs šį leidimą, negalėjo pagrįstai tikėtis, kad turėdamas leidimą gaminti elektros
energiją, elektrinėje pagaminta elektros energija galės prekiauti teisės aktų, galiojusių
leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą išdavimo metu nustatyta tvarka ir
sąlygomis. Tuo remdamasis, teismas atmetė pareiškėjo argumentus dėl teisėtų lūkesčių
pažeidimo.
III.
Pareiškėjas UAB „Vitlita diagnostika“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą – patenkinti pareiškėjo skundą (b. l. 83-87).
Pareiškėjas pateiktame apeliaciniame skunde akcentuoja, kad atsakovas negalėjo
pareiškėjo atžvilgiu taikyti 2013 m. vasario 1 d. AIEĮ redakcijos. Grįsdamas savo poziciją, pareiškėjas pakartoja skunde pirmosios instancijos teismui nurodytus argumentus.
Pareiškėjas, vadovaudamasis AIEĮ 20 straipsnio 7 dalimi, galiojusia iki 2013 m.
vasario 1 d., ir atsižvelgdamas į aplinkybę, jog Leidimą plėsti pajėgumą gavo galiojant 2011 m. gegužės 12 d. AIEĮ redakcijai, taip pat pažymi, kad jo elektrinėje pagaminta elektros energija turi būti prekiaujama teisės aktų, galiojusių šio leidimo išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis, tai yra tada, kai buvo išduotas Leidimas
plėsti pajėgumą. Pareiškėjo vertinimu, kadangi elektros energijos tarifo dydis pagal
2011 m. gegužės 12 d. AIEĮ redakciją priklausė nuo leidimo plėsti elektros energijos
pajėgumą išdavimo momento, atsakovas, išdavęs Leidimą plėsti pajėgumą, turėjo taikyti pareiškėjui tuos tarifus, kurie galiojo šio leidimo išdavimo dieną, o pasikeitus teisiniam reguliavimui – atitinkamai tai pažymėti Leidime. Šį aiškinimą pareiškėjas grindžia principu lex retro non agit.
Pareiškėjas papildomai paaiškina, jog Teismas neatsižvelgė į tą faktą, jog elektros
energijos tarifų, taikomų elektros gamintojams iš atsinaujinančių energijos išteklių, dy351
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džių nustatymo ir fiksavimo tvarka iki 2013 m. vasario 1 d. skyrėsi. Iki 2013 m. vasario 1 d. galiojusi AIEĮ 20 straipsnio 7 ir 8 dalių redakcija numatė, kad gamintojams
nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo 12 metų bus taikomos AIEĮ numatytos nekintančios skatinimo priemonės – elektros energijos tarifai, galioję leidimo plėsti
elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dieną. Taigi AIEĮ 20 straipsnio 7 dalyje buvo numatyta lengvatos – elektros energijos tarifo dydis, o šio straipsnio 8 dalyje
– momentas, nuo kada 20 straipsnio 7 dalyje numatytas lengvatos dydis turėjo būti
taikomas. Nuo 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojus naujai AIEĮ 20 straipsnio 7 dalies redakcijai, numatytų nekintančių skatinimo priemonių taikymas gamintojams bei jiems taikomi fiksuoto elektros energijos tarifo dydžiai buvo susieti su leidimo gaminti elektros
energiją išdavimo diena, tai yra lengvatos – elektros energijos tarifo – dydžio nustatymo momentas taip pat buvo susietas su leidimu gaminti elektros energiją išdavimo
diena. Tai reiškė, jog po 2013 m. vasario 1 d. suteikti leidimai plėsti elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus juos gavusiems asmenims nebesukeldavo jokių teisinių pasekmių (lengvatų prasme). Tuo tarpu pareiškėjui Leidime
turėjo būti taikomi Leidimo plėsti gamybą išdavimo momentu galioję tarifai, nes pareiškėjui išduotas Leidimas plėsti pajėgumą jam sukėlė teisines pasekmes, tai yra suteikė teisę gamybos momentu (nuo Leidimo išdavimo dienos) vadovautis 2012 m. lapkričio 5 d. galiojusiais tarifais.
Pareiškėjas, atmesdamas Teismo vertinimą, pabrėžia, kad jo teisėti lūkesčiai buvo
pažeisti. Kadangi pareiškėjui Leidimas plėsti pajėgumą sukėlė teisines pasekmes – suteikė teisę gamybos metu vadovautis 2012 m. lapkričio 5 d. galiojusiais elektros energijos tarifais, atsakovo šioje byloje ginčijami veiksmai pažeidė jo teisėtus lūkesčius.
Grįsdamas savo poziciją, pareiškėjas pakartoja skunde pirmosios instancijos teismui
nurodytus argumentus.
Pareiškėjas nesutinka su Teismo vertinimu, kad atsakovo pavėlavimas išduoti Leidimą plėsti pajėgumą laikytinas nežymiu. Pareiškėjo nuomone, šis pažeidimas esminis, nes pareiškėjas laiku negavęs Leidimo plėsti pajėgumą, negalėjo rengti dokumentų
Leidimui gauti.
Atsakovas Energetikos ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su
juo nesutinka, prašo jo netenkinti (b. l. 95-102).
Atsiliepimą į apeliacinį skundą atsakovas grindžia iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimą, pateiktą pirmosios instancijos teismui.
Papildomai paaiškina, jog Pakeitimo įstatymo projekto aiškinamajame rašte
Nr. 13-64-01 Energetikos ministerija nurodė, kad iki 2012 m. gruodžio mėnesio ji yra
išdavusi daugiau nei 5000 leidimų plėtoti ne didesnės kaip 30 kW galios saulės šviesos energijos elektrines, o pagal šiuos leidimus galimų pastatyti elektrinių suminė galia
viršija 200 MW. Įstatymo projekto rengėjų nuomone, tokia atsinaujinančios energetikos plėtra nėra darni ir ateityje gali lemti ženklų elektros energijos tarifo vartotojams
didėjimą (100 MW suminės galios veikiančių saulės elektrinių elektros energijos tarifą
visiems vartotojams gali padidinti 1 ct / kWh).
Dėl 2012 m. atsakovui pateiktų apie 16 tūkstančių prašymų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, statant ne didesnės kaip 30 kW galios saulės elektrines, susidarė situacija kuomet galimų įrengti mažųjų saulės šviesos energijos elektrinių suminė
įrengtoji galia artėjo prie 500 MW, tokiu būdu viršijant suminę įrengtąją galią, nustatytą
AIEĮ (redakcija iki 2013 m. vasario 1 d.) 13 straipsnio 3 dalies 2 punkte, apie 50 kartų.
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Tokia susidariusi situacija galėjo sąlygoti papildomą kasmetinį viešuosius interesus
atitinkančių paslaugų lėšų poreikį, viršijantį 400 milijonų litų, kuris būtų surinktas iš
kitų elektros energijos vartotojų. Elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius
energetikos išteklius ir jos balansavimas yra kompensuojamas VIAP lėšomis. Tai nustatyta Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus
atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šios lėšos, vadovaujantis Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157
„Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra surenkamos iš kitų elektros energijos vartotojų.
Atsakovas atkreipė dėmesį, jog įstatymų leidėjas neturėjo galimybės numatyti tokios situacijos.
Atsižvelgęs į Energetikos ministerijos tinklalapyje 2013 m. gegužės 30 d. paskelbtą Išduotų (galiojančių) leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje skaičių (prieiga
per internetą: http://www.enmin.lt/lt/services/paslaugos/leidimai/Isduotu_leidimu_
skaicius1305.pdf), pažymėjo, kad 2013 m. gegužės 30 d. AIEĮ (redakcija, galiojusi iki
2013 m. vasario 1 d.) 13 straipsnio 3 dalies 2 punkte įtvirtintas tikslas jau buvo viršytas daugiau nei 5 kartus. Dėl šios aplinkybės, vertinant pagal tarifą, nustatytą VKEKK
2012 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-23 „Dėl elektros energijos ir biodujų, pagamintų
naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2012 metams“, elektros
kaina vartotojams papildomai galėjo padidėti apie 0,5 ct už 1 kWh. 2013 m. spalio mėnesį saulės elektrinių įrengtoji suminė galia, asmenims realizuojant iki 2012 m. gruodžio 31 d. pradėtus projektus, siekia apie 69 MW. Tai reiškia, jog AIEĮ tikslas viršytas
7 kartus.
Be to, atsakovo teigimu, Seimui priėmus Pakeitimo įstatymą, saulės elektrinių veikla nebuvo apribota. Nustatyta tik tai, jog VKEKK ne dažniau kaip kas ketvirtį įvertina elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą,
atsižvelgdama į faktinį per praėjusius kalendorinius metus pagamintą elektros energijos kiekį, veikiančių elektrinių įrengtųjų galių sumą ir statomų elektrinių numatytų
įrengti galių sumą. Atsižvelgiant į elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir šios plėtros atitiktį Nacionaliniame atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane nustatytiems tikslams ir uždaviniams,
peržiūrimi fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai. Peržiūrėti fiksuotų tarifų didžiausi
galimi dydžiai taikomi tik gamintojams, kurių elektrinėms leidimas gaminti elektros
energiją išduotas po šių tarifų įsigaliojimo dienos. Tokiu būdu buvo pasiektas kompromisas. Atsakovo nuomone, Pakeitimo įstatymu VKEKK suteikta galimybė greičiau
reaguoti į sparčiai kintančius įrangos kaštus ir atitinkamai perskaičiuoti fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius. Seimas Pakeitimo įstatymu proporcingai ir adekvačiai siekė bendros tautos gerovės, gynė elektros energijos vartotojus, užkirsdamas kelią
elektros energijos kainos nepagrįstam ir neteisingam didinimui. Pakeitimo įstatymu
nėra nustatomos ar keičiamos nuostatos dėl superkamos elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, šaltinių, tarifų. Todėl negalima tvirtinti, kad dėl
Seimo tiesioginių veiksmų pareiškėjas, tikėtina, patyrė ar patirs nuostolių.
Atsakovo vertinimu, elektros gamybos skatinimas iš atsinaujinančių energetikos
išteklių, siekiant didinti Lietuvos Respublikos energetinį nepriklausomumą bei skatinti „švaresnės“ energijos gamybą, yra viešasis interesas AIEĮ kontekste. Viešuoju intere353
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su taip pat pripažintina galimybė fiziniams asmenims, vartojantiems elektros energiją
savo ūkiniams poreikiams, įmonėms, gaminančioms produkciją ar teikiančioms paslaugas, mokėti teisingą, pagrįstą elektros energijos kainą. Atsižvelgiant į AIEĮ (redakcija, galiojusi iki 2013 m. vasario 1 d.) 13 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytus rodiklius iki kiek gali būti didinama saulės šviesos energijos elektrinių įrengtoji suminė
galia, Pakeitimo įstatymas laikytinas proporcinga priemone nustatant pusiausvyrą tarp
šių interesų.
Pasisakydamas dėl apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, atsakovas akcentavo EEĮ 17 straipsnio 2 dalį. Pagal šią dalį leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Licencijavimo taisyklėse ir Veiklos elektros energetikos sektoriuje
leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikto prašymo bei visų reikalingų ir
tinkamai įformintų dokumentų registravimo licencijas ar leidimus išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti leidimą neatsakoma per šioje
dalyje nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas dėl licencijos
ar leidimo išdavimo. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas akcentavo, jog pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad neva negavęs įstatymų nustatytu laiku Leidimo plėsti pajėgumą, negalėjo rengti dokumentų Leidimui gauti.
Pasak atsakovo, šioje byloje ginčijama veiklos sąlyga yra bendra teisinė nuostata,
kuri įtraukta į visus, iki Pakeitimo įstatymo įsigaliojimo Energetikos ministerijos išduotus leidimus gaminti elektros energiją.
Atsakovas taip pat daro prielaidą, jog Energetikos ministerijai šiuo atveju viršijus savo kompetenciją bei atlikus kitokius veiksmus (pvz., į Leidimą įrašius pareiškėjo
pageidaujamą nuostatą) negu to reikalauja teisės aktai, būtų pažeisti bendrieji viešojoje teisėje veikiantys teisinio reguliavimo principai. Viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas taikant
įgalinimų ribų (intra vires / ultra vires) kriterijų. Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo
viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo
subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis. Plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas nėra galimas. Administracinis aktas, priimtas viešojo administravimo subjektui viršijus savo įstatyminės
kompetencijos ribas (ultra vires) yra besąlygiškai neteisėtas ir naikintinas (ABTĮ 89 str.
2 d.) (žr. Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14-1052/2007). Energetikos ministerijai nėra suteikta kompetencija priimti sprendimą dėl elektros energijos supirkimo tarifo dydžio. Teisės akto, kuris
pagrįstų tokią Energetikos ministerijos kompetenciją, nenurodė ir pareiškėjas.
Atsakovas papildomai pažymi, kad pareiškėjo prašymas panaikinti ginčijamą Leidime nurodytą veiklos sąlygą, pripažintinas kaip nesukeliantis teisinių pasekmių. Atsakovas remiasi Vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl teisės aktų, nesukeliančių teisinių pasekmių, vertinimo (2004 m. sausio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A7-121/2004; 2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-261/2007; 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-391/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010).
Dėl principo lex retro non agit taikymo atsakovas pakartoja atsiliepime į skundą
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pirmosios instancijos teismui nurodytus argumentus. Papildomai pažymi, jog ne tik
baudžiamojoje ar administracinėje teisėje, bet ir kitose teisės šakose atgalinio veikimo
galią turinčio teisės akto priėmimas būtų galimas, jei tai nurodyta pačiame įstatyme
ir jei toks teisės aktas teisės subjektams nepablogintų teisinės padėties (Konstitucinio
Teismo 1998 m. kovo 25 d. nutarimas). Taip pat pateikia nuorodą į Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutarimą.
Atsakovo vertinimu, šiuo atveju egzistuoja bendrasis interesas taikyti principo lex
retro non agit išimtį. Nuo 2012 m. vasaros viešai platinama informacija (pvz., „Saulės
elektrinių bumas“, „Saulės elektrinės dygsta kaip grybai“; „Saulės jėgainių statybos karštinė“ ir kt.) leido numatyti nepamatuotą saulės energetikos plėtrą, besitęsiantį perteklių
saulės energetikos sektoriuje, būsimą reglamentavimo pakeitimą. Pakeitimo įstatymas
buvo būtinas pasiekti AIEĮ tikslus. Vadovaujantis Teisingumo Teismo suformuota ir
valstybėms narėms privaloma praktika, bendrasis interesas reikalavo priimti Pakeitimo
įstatymą. Pareiškėjas negalėjo remtis teisėtų lūkesčių apsaugos principu. Principas lex
retro non agit netaikytinas.
Atsakovas 2013 m. gruodžio 2 d. pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų pateikimo. Atsakovas prašo prijungti prie administracinės bylos VKEKK Dujų ir elektros departamento elektros skyriaus 2013 m. spalio 10 d. pažymą Nr. O5-358 „Dėl viešuosius
interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2014 metais nustatymo“. Pasak atsakovo,
šia pažyma 2014 metams nustatytos VIAP lėšos. Jos patvirtina, kad Seimas, priimdamas Pakeitimo įstatymą, pasielgė pagrįstai, jo veiksmai nelaikytini neproporcingais.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį nagrinėti teismo nuožiūra
(b. l. 107-109). Atsiliepime į apeliacinį skundą pakartoja pirmosios instancijos teismui
nurodytus argumentus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Šioje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui išduoto leidimo gaminti elektros energiją
turinio teisėtumo ir pagrįstumo.
Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2013 m. kovo 26 d. Leidimo
gaminti elektros energiją Nr. LG-0989 dalį, kuria nustatyta, kad „elektrinėje pagaminta
elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu,
nustatyta tvarka“, bei prašydamas įpareigoti Energetikos ministeriją Leidime nustatyti,
kad „elektrinėje pagamintos elektros energijos fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai
yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėsti elektros energijos pajėgumą išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis“. Pareiškėjas savo reikalavimą iš esmės grindė
teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principų bei principo
lex retro non agit pažeidimais. Šiuos pažeidimus pareiškėjas siejo su Leidime pritaikytu
pasikeitusiu teisiniu reguliavimu atsinaujinančių išteklių energetikos skatinimo srityje.
Vertinant pareiškėjo keliamo reikalavimo pagrįstumą, aktualios šios faktinės
aplinkybės: 2012 m. liepos 26 d. pareiškėjas pateikė prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos pajėgumus (b. l. 49). Papildomus dokumentus prie Prašymo pridėjo
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2012 m. rugsėjo 24 d. (b. l. 43). Energetikos ministerija 2012 m. lapkričio 5 d. pareiškėjui išdavė Leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą Nr. LP-3309 (b. l. 14).
2013 m. vasario 22 d. Valstybinė energetikos inspekcija išdavė pažymą, kad pareiškėjo
saulės elektrinė sumontuota, išbandyta ir atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti naudojama pagal paskirtį (b. l. 41). 2013 m. vasario 26 d. pareiškėjas pateikė prašymą gauti leidimą gaminti elektros energiją (b. l. 32). Leidimas jam
buvo išduotas 2013 m. kovo 26 d. (b. l. 15).
Šioje byloje svarbu, kad pareiškėjas buvo vienas iš subjektų, kuriems taikomos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo priemonės. Į skatinimo priemonių sąrašą pateko ir fiksuoto tarifo taikymas bei energijos iš atsinaujinančių energijos
išteklių supirkimas (AIEĮ 3 str. 2 d. 1, 2 p.). Nuo 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo
ir papildymo įstatymui, pasikeitė fiksuoto tarifo, už kurį iš elektros energijos gamintojų
dvylikos metų laikotarpiu superkama energija, nustatymo momentas. Iki 2013 m. vasario 1 d. galiojęs teisinis reguliavimas fiksuoto tarifo, taikomo konkrečiam ūkio subjektui, nustatymo momentą siejo su leidimo plėtoti elektros energijos gamybą išdavimo
šiam subjektui diena (žr. AIEĮ 20 str. 7 d. (2011 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-1375
redakcija). Būtent galiojant tokiam reguliavimui pareiškėjui buvo išduotas Leidimas
plėsti pajėgumus. Tuo tarpu nuo 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojęs teisinis reguliavimas
fiksuoto tarifo, taikomo konkrečiam ūkio subjektui, nustatymo momentą susiejo su
leidimo gaminti elektros energiją išdavimo šiam subjektui diena (žr. AIEĮ 20 str. 6 d.
(2013 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XII-169 redakcija). Taigi pareiškėjas prašymą gauti
leidimą gaminti elektros energiją pateikė ir Leidimą gavo jau galiojant naujajam teisiniam reglamentavimui.
Įstatymų leidėjas ūkio subjektams, kurie leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavo galiojant ankstesniam teisiniam reguliavimui (AIEĮ 20 str. 7 d.
(2011 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-1375 redakcijai), jokių išimčių dėl naujo teisinio
reguliavimo taikymo, išleisdamas Pakeitimo įstatymą ir Įgyvendinimo įstatymą, neįtvirtino. Taigi, kaip patvirtino atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, naujasis fiksuoto
tarifo nustatymo momentas (AIEĮ 20 str. 6 d.) buvo taikomas net ir tiems ūkio subjektams, kurie leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavo iki 2013 m.
vasario 1 d. (b. l. 63, 65).
Pareiškėjas ginčą iš esmės kelia dėl to, jog naujasis teisinis reguliavimas bei Leidime įtvirtinta ginčijama nuostata suponuoja mažesnių elektros energijos supirkimo tarifų nei jis tikėjosi, pradėdamas vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, taikymą.
Kaip nuosekliai pažymima Konstitucinio Teismo doktrinoje, teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas yra neatsiejami teisinės valstybės principo
elementai. Šių principų paskirtis – laiduoti asmens pasitikėjimą savo valstybe ir teise.
Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų
užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise. Šie teisiniai principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų
teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. Jie siejasi su visų valstybės institucijų pareiga vykdyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui. Įstatymais nustačius asmenims
tam tikrą teisę, tos teisės suteikimo pagrindus, sąlygas ir tvarką, valstybei kyla pareiga
santykiuose laikytis teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo konstitucinių principų. Šie principai taip pat reiškia įgytų teisių apsaugą, t. y. asmenys turi teisę pagrįstai ti356
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kėtis, kad jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir
galės būti realiai įgyvendinamos. Be to, pagal šiuos principus teisinį reguliavimą galima
keisti tik laikantis iš anksto nustatytos tvarkos ir nepažeidžiant Konstitucijos principų
bei normų, būtina inter alia laikytis principo lex retro non agit, teisinio reguliavimo
pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių (šiais aspektais
žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d, 2002 m. balandžio 23 d., 2002 m.
lapkričio 25 d., 2003 m. sausio 24 d., 2003 m. kovo 4 d., 2003 m. liepos 4 d., 2003 m.
gruodžio 3 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2007 m. liepos 5 d., 2008 m.
vasario 20 d., 2008 m. gruodžio 24 d., 2011 m. gruodžio 22 d., 2013 m. vasario 15 d.
nutarimus; Konstitucinio Teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą). Pagal principą lex
retro non agit teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų
galiojimas atgaline tvarka, nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu
nepakenkiant kitiems teisės subjektams (lex benignor retro agit). Nei įstatymu, nei poįstatyminiais aktais negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris įsiterptų į jau
pasibaigusius teisinius santykius. Toks reguliavimas, kuris galėtų pakeisti teisės normas, kai reguliuojami santykiai jau yra užbaigti, sudarytų prielaidas paneigti asmenų
teisėtus lūkesčius, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, konstitucinį teisingumo principą
(žr. Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 29 d., 2011 m. spalio 25 d. nutarimus).
Šios konstitucinės jurisprudencijos kontekste atkreiptinas dėmesys, jog įstatymų
leidėjas, jau priimdamas pirminės redakcijos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, akcentavo, kad šiuo įstatymu siekia užtikrinti palankesnes sąlygas subjektams
pradėti ir plėtoti ūkinę veiklą (gaminti energiją iš atsinaujinančių išteklių, imtis iniciatyvos plėsti esamus pajėgumus, projektuoti ir statyti naujas jėgaines ir pan.); remti
privačias investicijas į atsinaujinančių energijos išteklių eksploatavimą; skatinti smulkaus verslo vystymąsi atsinaujinančių energijos išteklių energetikos srityje, namų ūkių
siekius statyti elektrines ir naudoti energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių (žr. 2010 m. vasario 18 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekto
aiškinamąjį raštą Nr. XIP-1749). Šie deklaruoti tikslai buvo įgyvendinti Atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatyme įtvirtinus tokias skatinimo priemones kaip fiksuotas tarifas bei energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimas, itin aktualias elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW.
Elektros energija, pagaminta elektrinėse, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip
30 kW, superkama už nustatytą fiksuotą tarifą vadovaujantis Vyriausybės nustatyta
tvarka ir sąlygomis (AIEĮ 20 str. 1 d. (2011 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-1375 redakcija). Šis tarifas taikomas 12 metų laikotarpiu nuo leidimo gaminti elektros energiją
išdavimo dienos (žr. AIEĮ 20 str. 8 d. (2011 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-1375 redakcija). Fiksuotus tarifus nustato ir peržiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Peržiūrėti fiksuoti tarifai ir fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai taikomi tik gamintojams, kurių elektrinėms leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduotas po šių tarifų pakeitimo dienos
(AIEĮ 20 str. 7 d. (2011 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-1375 redakcija). Gamintojas –
tai asmuo, eksploatuojantis atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginį, turintis
atitinkamą leidimą verstis šia veikla arba ketinantis plėtoti energijos iš atsinaujinančių
energijos išteklių gamybą (AIEĮ 2 str. 25 d.).
Loginiu, lingvistiniu ir sisteminiu teisės aiškinimo metodais įvertinus minėtas teisės normas, darytina išvada, kad pagal AIEĮ redakciją, galiojusią iki 2013 m. vasario
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1 d., tik tiems gamintojams, kurių elektrinėms leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduotas po šių tarifų pakeitimo dienos, buvo galima taikyti peržiūrėtus tarifus. Vadinasi, iki 2013 m. vasario 1 d.
gamintojai, kurių elektrinėms leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduotas iki šių tarifų pakeitimo dienos, galėjo
pagrįstai tikėtis ir įgijo teisę reikalauti, kad jei per protingą terminą pradės gaminti
elektros energiją (įgyvendinę gautą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir gavę leidimą gaminti elektros energiją), peržiūrėti (nauji) tarifai jiems nebus
taikomi, o bus taikomi minėto leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus išdavimo
metu galioję tarifai. Toks reguliavimas, be kita ko, leido ir garantavo gamintojams, gavusiems leidimą plėtoti pajėgumus, jį įgyvendinti, atliekant atitinkamas investicijas į
elektrinės statybą, nesibaiminant, kad dėl vėlesnių teisinio reguliavimo pakeitimų (pvz.,
tarifų pakeitimo), jų pradėtos ir jau atliktos investicijos faktiškai neatsipirks ir jie patirs
reikšmingų nuostolių. Pirmiau aptartą teisę bei teisėtą lūkestį į jos įgyvendinimą įgijo
ir pareiškėjas, kadangi bylos duomenys patvirtina, jog jis minėtas sąlygas išpildė. Ši pareiškėjo teisė sietina su jo nuosavybės teise, nes bylos duomenys akivaizdžiai rodo, kad
gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pareiškėjas atliko investicijas ir sukūrė nuosavybės teisės objektą, iš kurio naudojimo tikėjosi gauti atitinkamų,
iš anksto įstatymo garantuotų pajamų (Konstitucijos 23 str.; Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 prot. 1 str.). Vadinasi, minėtos teisės turtiniai aspektai gali būti ginami pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį.
Pagal Konstituciją riboti asmens teises ir laisves galima, jei 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
jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo (žr., pvz., Konstitucinio
Teismo 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimus).
Byloje analizuojamas ribojimas pagrįstas teisėtu tikslu – viešuoju interesu, konstitucine vertybe apsaugoti (ginti) vartotojų teises ir teisėtus interesus (Konstitucijos
46 str. 5 d.). Kaip matyti iš Pakeitimo įstatymo parengiamosios medžiagos, AIEĮ nuostatų pakeitimais siekta užkirsti kelią ženkliam elektros energijos tarifo vartotojams
didėjimui. Kaip nurodoma Pakeitimo įstatymo ir Įgyvendinimo įstatymo aiškinamuosiuose raštuose, nuo 2011 m. gegužės 24 d. elektrinėms iki 30 kW buvo išduoti 5199 leidimai plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių suminė įrengtoji galia buvo
lygi 151 MW. Suminei saulės elektrinių galiai pasiekus 10 MW, elektros energijos tarifas
vartotojams padidėtų 0,12 ct / kWh, pasiekus 100 MW – jis padidėtų iki 1,2 ct / kWh,
pasiekus 200 MW – siektų net 2,4 ct / kWh ir t. t. Duomenų, kurie paneigtų tokį ženklų elektros energijos tarifo vartotojams padidėjimą, byloje nėra.
Be to, pažymėtina, jog valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (Konstitucijos 46 str. 3 d.). Ūkinės veiklos reguliavimas priskirtinas
plačiai įstatymų leidėjo diskrecijai (veikimo laisvei). Bendros tautos gerovės turinys ir
atitinkamai ją užtikrinantis valstybinis reguliavimas, atsižvelgiant į ekonomikos ir socialinio gyvenimo įvairovę bei dinamiškumą, negali būti visą laiką vienodas, jis gali kisti.
Reguliuojant ūkinę veiklą, taip pat būtina laikytis asmens ir visuomenės interesų derinimo principų (šiais aspektais žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d.,
2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimus).
358

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

Taip pat reikia įvertinti ir tai, jog šioje byloje yra analizuojamas specifinės valstybės srities – skatinimo priemonių (tam tikros formos paramos) energetikos sektoriuje skyrimo – teisinis reguliavimas. Šios priemonės iš esmės finansuojamos paskirstant
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu,
toks šios srities pobūdis, be kita ko, suponuoja itin plačią įstatymų leidėjo diskreciją ją reguliuoti, ypač atsižvelgiant į visuomeninių santykių, viešųjų interesų pokyčius
(žr., pvz., mutatis mutandis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d.
sprendimą byloje Nr. C-241/07).
Visa tai lemia, jog Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu siektas tikslas
skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą negali būti suvokiamas kaip išskirtinis, visais atvejais nusveriantis kitus viešuosius interesus, inter alia vartotojų teisių apsaugą
ir jų lūkesčius, socialinio teisingumo imperatyvą, darnią visuomenės ir verslo plėtrą.
Priešingai, jis turi būti įgyvendintas neviršijant to, kas yra būtina šiam tikslui pasiekti,
derinant asmens ir visuomenės interesus, nepažeidžiant bendros tautos gerovės. Tad
ūkio subjektai, kurių ekonominė veikla per se yra susijusi su rizikos elementu, negali
turėti teisėtų lūkesčių, kad teisės aktų leidėjui, naudojantis savo diskrecija, esama situacija apskritai išliks nepakitusi ir kad įstatymų leidėjas nepriims tokių teisės aktų pakeitimų, kurie gali sukelti asmeniui neigiamų (pvz., finansinių) padarinių. Kita vertus,
tokie pakeitimai negali būti neadekvatūs siekiamiems tikslams, paneigti įgytų teisių
esmę, pažeisti proporcingumo principą.
Todėl, atsižvelgiant į individualias bylos aplinkybes, kiekvienu konkrečiu atveju
būtina įvertinti, ar atitinkami pakeitimai nepaneigė įgytos teisės esmės, ar jie atitiko
proporcingumo principą. Proporcingumo principas 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 (žr., pvz., Konstitucinio Teismo
2012 m. birželio 29 d. nutarimą). Be to, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, įgytos
teisės esmė negali būti laikoma paneigta, jei jos egzistavimas net ir po atliktų jos turinį lemiančių pakeitimų išlieka prasmingas, teisės turėtojas pakankamai reikšminga ir
adekvačia apimtimi gali įgyvendinti atitinkama subjektine teise garantuotus interesus.
Šioje byloje nustatytų aplinkybių kontekste svarbu, jog skatinimo sistemos priemonių taikymas pareiškėjo atžvilgiu nebuvo visiškai panaikintas. Nustatytas fiksuotas
tarifas jam taikomas dvylikos metų laikotarpiu (AIEĮ 20 str. 6, 7 d.). Byloje taip pat
nėra duomenų ir pareiškėjas neakcentavo, kad jo pastatytos saulės elektrinės tolesnis
eksploatavimas iš esmės yra praradęs ekonominę prasmę (pvz., akivaizdžiai nuostolingas) ir negali net minimaliai užtikrinti intereso, kurio jis siekė įgydamas leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, t. y. kurti ir plėtoti verslą, gauti pajamų bei
pelno iš valstybės skatinamos ekonominės veiklos. Taigi nėra jokių konkrečių duomenų, kurie leistų daryti akivaizdžią išvadą, kad buvo paneigta pareiškėjo, remiantis iki
2013 m. vasario 1 d. galiojusia AIEĮ redakcija, įgytų teisių esmė, pažeistas proporcingumo principas, iškreipta konkuruojančių vertybių pusiausvyra, neužtikrintas teisingas
jų balansas. Atsižvelgiant į šios bylos faktines aplinkybes ir prieitą išvadą, išplėstinės
teisėjų kolegijos vertinimu, taip pat nėra pagrindo taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.
Pažymėtina ir tai, jog AIEĮ 20 straipsnio 6 dalis (2013 m. sausio 17 d. įstatymo
Nr. XII-169 redakcija) pareiškėjui faktiškai pradėta taikyti tik gavus leidimą gaminti
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elektros energiją. Leidimą pareiškėjas gavo jau įsigaliojus Pakeitimo įstatymui. Todėl
nėra teisinio pagrindo teigti, jog minėta norma veikia retrospektyviai.
Pareiškėjas taip pat teigė, jog pavėluotas Leidimo plėsti pajėgumus išdavimas užkirto kelią gauti leidimą gaminti elektros energiją iki Pakeitimo įstatymo įsigaliojimo.
Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą pateikiamas pareiškėjui ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikto prašymo bei visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų registravimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos.
Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti leidimą neatsakoma per šioje dalyje nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas dėl leidimo išdavimo (taip
pat šiuo aspektu žr. Energetikos įstatymo 21 str. 2 d.). Iš šios normos išplaukia, jog viešojo administravimo subjektui nustatyta tvarka neišdavus nustatytos formos leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus teisės aktuose nurodytu terminu, minėtos teisės normos pagrindu įmonė pareiškėja įgyja teisę pradėti įrengti naujus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus naujoje vietoje,
laikydamasi teisės aktuose numatytų reikalavimų (2013 m. gruodžio 11 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2648/2013). Byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų pareiškėjo iniciatyvas vystyti elektrinės projektavimo
darbus, kurioms kelią būtų užkirtęs būtent raštu įforminto Leidimo plėsti pajėgumus
neturėjimas. Atsižvelgdama į visa tai, išplėstinė teisėjų kolegija pareiškėjo argumentą
atmeta kaip nepagrįstą.
Apibendrindama išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog ginčijama Leidimo
dalis yra teisėta ir pagrįsta. Taigi pirmosios instancijos teismas, nors ir nurodydamas
iš dalies kitus argumentus bei motyvus, iš esmės priėmė teisingą sprendimą, todėl jo
naikinti nėra teisinio pagrindo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vitlita diagnostika“ apeliacinį skundą
atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.11. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama
2.11.1. Dėl siekiančiam gauti paramą pagal ankstyvo pasitraukimo iš prekinės
žemės ūkio gamybos priemonę pareiškėjui keliamų reikalavimų
Pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (toliau
– ir Priemonė), taikytini atrankos kriterijai yra nustatomi ne tik reglamentuose, bet ir nacionaliniu lygmeniu, kaimo plėtros programose, kurių valstybės narės privalo laikytis.
2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (toliau – ir Reglamentas
Nr. 1698/2005) 23 straipsnio 2 dalis neįtvirtina baigtinio pareiškėjų atrankos kriterijų sąrašo. Nepažeidžiant šio reglamento 23 straipsnio 2 dalyje nustatytų ribų (inter alia ir 23
straipsnio 2 dalies a punkte perleidėjams nustatytų amžiaus ribų), nacionaliniu lygmeniu
yra įtvirtinami jas detalizuojantys ar net susiaurinantys reikalavimai pareiškėjams.
Nacionalinėje teisėje – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymu
Nr. 3D-399, 7.1 punkte – įtvirtintas reikalavimas siekiančiam gauti paramą pagal Priemonę asmeniui paraiškos pateikimo dieną nebūti sulaukusiam pensinio amžiaus vertintinas kaip neprieštaraujantis Reglamentui Nr. 1698/2005 ir atitinkantis jo tikslus bei paramos pagal Priemonę skyrimo esmę. Atsižvelgiant į tai, jog šis reikalavimas yra nustatytas
Europos Komisijos patvirtintoje Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje, jis
privalo būti taikomas atrenkant pareiškėjus, kuriems bus skiriama parama.
Administracinė byla Nr. A822-1029/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02236-2012-1
Procesinio sprendimo kategorija 33.4

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. spalio 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno
Sutkevičiaus, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovui
Gediminui Žmoginui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimo administracinėje
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byloje pagal pareiškėjo A. C. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie
Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas A. C. (toliau – ir pareiškėjas) pateikė teismui skundą (I t., b. l. 1–6),
kuriame prašė panaikinti atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Agentūra) 2012 m. liepos 23 d. sprendimą
Nr. KŠ-(12-200-Ša)-830 (toliau – ir Sprendimas).
Skunde nurodė, kad Agentūros Sprendimas, kuriuo atsisakyta administruoti jo
2012 m. birželio 26 d. paraišką Nr. 1AP-KS-12-1-010956-PR01 (toliau – ir 2012 m.
Paraiška), yra neteisėtas, todėl naikintinas. Pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-399 patvirtintų Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš
prekinės žemės ūkio gamybos“ įgyvendinimo taisyklių (Žin., 2007, Nr. 95-3841; 2012,
Nr. 46-2272) (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės) 7.1, 7.3, 7.4 ir 7.10 punktų reikalavimus. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 19 d. sprendime išaiškino, kad pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (toliau
– ir Reglamentas Nr. 1698/2005) 23 straipsnio 2 dalį, paramos gavimas yra siejamas
ne su paraiškos pateikimo momentu, o su ūkio perleidimu. Kartu su 2012 m. Paraiška
Agentūrai buvo pateikti ūkio perleidimo dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio perleidimo momentu pareiškėjas nebuvo sulaukęs pensinio amžiaus. Įgyvendinimo taisyklių
7.3 punkte nustatytas tik atskaitos taškas, nuo kada turi būti deklaruojamos turimos
žemės ūkio naudmenos ar registruojami gyvuliai, tačiau nenurodyta iki kokio momento ūkio perleidėjas tai turi daryti. Reglamento Nr. 1698/2005 23 straipsnio 2 dalies
b punktas gamybos sustabdymo nesieja su ūkio perleidimo ar su paraiškos pateikimo momentu. Agentūrai pateikti dokumentai patvirtina, kad žemės ūkio naudmenas
pareiškėjas deklaravo nuo 2004 metų iki 2007 metų, t. y. ūkio perleidimo. Kartu su
2012 m. Paraiška Agentūrai buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad 2012 m. Paraiškos teikimo metais, žemės ūkio naudmenos jau buvo perleistos tinkamam perėmėjui, todėl pareiškėjas atitinka ir Įgyvendinimo taisyklių 7.4 punkte nustatytą kriterijų.
Įgyvendinimo taisyklių 7.10 punktas įsigaliojo 2009 m. rugsėjo 27 d., taigi nėra numatytas Reglamento Nr. 1698/2005 23 straipsnyje ar Kaimo plėtros programos I priedo 4
priemonės aprašyme. Teisėje yra principas, kad įstatymas atgal negalioja, todėl negali
būti taikomas iki jo įsigaliojimo susiklosčiusiems teisiniams santykiams. Be to, pareiškėjo manymu, Įgyvendinimo taisyklių 7.10 punkte nustatytas reikalavimas nėra ir negali būti susijęs su tinkamumo kriterijais pareiškėjams pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (toliau – ir Priemonė), nes žemės valdos
ekonominio dydžio vienetas reikšmingas tik statistinių tyrimų požiūriu.
Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 110–112) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Pažymėjo, kad vienodą teismų praktiką formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), kuris 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi administraci362
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nėje byloje Nr. A143-748/2009 nustatė, jog paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas neatitiko Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkte nustatyto amžiaus kriterijaus, nes buvo sulaukęs
62 metų ir 11 mėnesių, todėl Agentūra pagrįstai atsisakė vertinti jo paraišką. Tiek 2007
metais, tiek 2012 metais teikdamas paraišką, A. C. buvo vyresnis nei 62 metų ir 6 mėnesių amžiaus, todėl neatitiko Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkto reikalavimų. Be to,
teikdamas paraišką 2012 metais, pareiškėjas nebeatitinka ir kitų kriterijų, t. y. 7.3 punkto, nes žemės ūkio naudmenas deklaravo tik iki 2007 metų, nors turėjo deklaruoti kasmet; 7.4 punkto, nes 2012 m. Paraišką pateikė 2012 metais, o žemės ūkio naudmenas
perleido 2007 metais; 7.10 punkto, nes jo valdos dydis yra mažesnis nei 2 ekonominio
dydžio vienetai. Atsakovo teigimu, ginčijamas Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo naikinti nėra teisinio pagrindo.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimu
(II t., b. l. 6–9) pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino Sprendimą.
Teismas konstatavo, kad susiklosčiusiems teisiniams santykiams tiesiogiai taikytinos Reglamento Nr. 1698/2005 nuostatos, o Įgyvendinimo taisyklės taikytinos tiek,
kiek jos neprieštarauja Reglamentui Nr. 1698/2005. Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkte
galimybė gauti paramą siejama ne su pareiškėjo amžiumi ūkio perleidimo momentu,
kaip nustatyta Reglamente Nr. 1698/2005, bet su pareiškėjo amžiumi paraiškos pateikimo momentu, todėl teismas vertino, kad Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkto nuostatos
prieštarauja Reglamentui Nr. 1698/2005, tad šiuo atveju tiesiogiai taikytinos būtent reglamento nuostatos.
Teismas nustatė, kad faktiškai pareiškėjo ūkio perleidimas įvyko 2007 m. kovo–
balandžio mėnesiais. Ūkio perleidimo momentu pareiškėjas nebuvo sulaukęs įstatymų
nustatyto pensinio amžiaus (62 metų ir 6 mėnesių). Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, jog atsakovas neturėjo teisinio pagrindo atmesti 2012 m. Paraišką, remdamasis Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkto nuostatomis, ir turėjo tiesiogiai vadovautis
Reglamentu Nr. 1698/2005.
Teismas pažymėjo, kad tiesioginio reglamento taikymo principas yra reikšmingas
sprendžiant ir tai, ar pareiškėjo pateikta 2012 m. Paraiška galėjo būti atmesta dėl neatitikimo kitiems kriterijams. Nustačius, kad pareiškėjo ūkio perleidimas įvyko 2007 m.
kovo–balandžio mėnesiais, nebuvo pagrindo atmesti 2012 m. Paraišką pagal Įgyvendinimo taisyklių 7.3, 7.4 ir 7.10 punktus. Pagal Reglamento Nr. 1698/2005 23 straipsnio
2 dalies b punktą, perleidėjas ūkio perleidimo momentu turi galutinai sustabdyti visą
prekinę žemės ūkio gamybą. Todėl Agentūra nepagrįstai vertino, ar pareiškėjas nuo
2007 metų vertėsi prekine žemės ūkio gamyba (7.10 p.), ar po 2007 metų deklaravo
žemės ūkio naudmenas (7.3 p.), ar nuo 2007 metų užsiima žemės ūkio veikla ne mažesniame kaip 1 ha ŽŪN plote (7.4 p.). Teismo vertinimu, tikrinant 2012 m. Paraiškos
atitiktį Įgyvendinimo taisyklių 7 punkto reikalavimams, turėjo būti vertinamos aplinkybės, buvusios 2007 metais, t. y. ūkio perleidimo momentu, nes pagal Reglamento
Nr. 1698/2005 23 straipsnį, paramos skyrimui reikšmingas yra ūkio perleidimo momentas. Pažymėjo ir tai, kad Agentūros sprendimas nėra pagrįstas tinkamais faktais.
Agentūra nurodė, kad 2012 m. Paraiška neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 7.4 punkto
reikalavimų, nors 2012 m. Paraiškos vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad pareiškėjas
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žemės ūkio veikla užsiima ne mažesniame kaip 1 ha ŽŪN plote, nes nuosavybės teise
valdo 3,0809 ha ŽŪN plotą.
III.
Atsakovas Agentūra apeliaciniame skunde (II t., b. l. 13–15) prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimą ir bylą
nutraukti.
Nurodo, kad paraišką dėl paramos gavimo pagal Priemonę pareiškėjas Agentūrai
buvo pateikęs dar 2007 m. spalio 3 d. (toliau – ir 2007 m. Paraiška). Paraiška atmesta,
o Agentūros sprendimą pareiškėjas apskundė teismui, kuris, išnagrinėjęs bylą (taip pat
ir apeliacine tvarka), skundą atmetė kaip nepagrįstą. 2012 m. rugpjūčio 22 d. skundu
pareiškėjas iš esmės siekia to paties, ir remiasi tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis
bei argumentais, kaip ir savo 2008 metų skunde, dėl kurio yra priimta įsiteisėjusi ir
galutinė LVAT 2009 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-748/2009.
Atsakovas pažymi, kad LVAT neįžvelgė prieštaravimo tarp Reglamento Nr. 1698/2005
23 straipsnio ir Taisyklių 7.1 punkto, nors aiškiai įvardijo abu šiuos teisės aktus nutartyje ir pasisakė, kad Agentūra bei Žemės ūkio ministerija privalėjo vadovautis šiuo amžiaus kriterijumi. Reglamento Nr. 1698/2005 23 straipsnis galiojo pareiškėjui pateikiant
2007 m. paraišką, LVAT priimant minėtą nutartį, nepakitęs galioja ir šiuo metu, todėl
Agentūra neturi pagrindo elgtis kitaip, nei nustatyta LVAT nutartyje.
Pažymi, kad pareiškėjas, pateikdamas 2012 m. Paraišką, iš esmės pakartotinai pateikė 2007 m. Paraišką (ir pats tai pripažino 2012 m. rugpjūčio 22 d. skunde), todėl
negalėjo tikėtis, kad šįkart jo paraiška nebus atmesta. Jokios faktinės aplinkybės nuo
2007 m. Paraiškos pateikimo nepasikeitė. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimu nukrypo nuo formuojamos vienodos teismų praktikos bei nuginčijo LVAT nutartį, kuri yra neskundžiama. Priėmęs ir išnagrinėjęs 2012 m. rugpjūčio 22 d. skundą, teismas pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 4 punkto ir 101 straipsnio 2 punkto normas, nes jau
buvo įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties
dalyko ir tuo pačiu pagrindu.
Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 20–22) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo tokius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
1. Skundžiamame Agentūros sprendime nenurodytos aplinkybės, kurias Agentūra
nurodo apeliaciniame skunde, kad 2012 m. Paraiška atmesta tuo pagrindu, jog pateikta
pakartotinai, ar todėl, kad 2009 m. rugsėjo 5 d. yra priimtas LVAT galutinis sprendimas
administracinėje byloje Nr. A143-748/2009. Pakartotinis paraiškos pateikimas ar teismo
sprendimas nesukliudė Agentūrai paraišką priimti ir ją vertinti. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo sprendime pagrįstai buvo vertinamos tos aplinkybės, kurios
nurodytos Agentūros Sprendime, t. y. pareiškėjo atitikimas tinkamumo kriterijams.
2. Pateikdamas 2012 m. Paraišką, pareiškėjas vadovavosi 2012 m. sausio 19 d.
administracinėje byloje Nr. I-1067-580/2012 priimtu įsiteisėjusiu teismo sprendimu,
kuriame konstatuota, kad pareiškėjas gali pateikti paraišką ir už 2012 metus gauti paramą, jeigu jis atitiks kriterijus paramai skirti ir pagrįs ūkio perleidimo iki pensinio
amžiaus suėjimo faktą.
3. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad
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reglamentas yra taikomas visuotinai. Jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo
Teismas) 2011 m. liepos 14 d. sprendime sujungtose bylose C-4/10 ir C-27/10 dėl tiesioginio reglamento taikymo išdėstyta pozicija, kad tiesioginis reglamento taikymas
reiškia, jog jo įsigaliojimas ir palankus ar nepalankus taikymas tam tikriems teisės subjektams nepriklauso nuo jokių nacionalinės teisės priemonių priėmimo, nes griežtas
šio įsipareigojimo laikymasis yra privaloma vienalaikio ir vienodo reglamentų taikymo
visoje Europos Sąjungoje sąlyga. Agentūra, vadovaudamasi tik Įgyvendinimo taisyklėmis, diskriminuoja Lietuvos ūkininkus.
4. Vilniaus apygardos administracinis teismas įsiteisėjusiame 2012 m. sausio 19 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. I-1067-580/2012 taip pat yra konstatavęs, kad
Agentūra turi remtis ne žemės ūkio ministro patvirtintomis taisyklėmis, o Reglamentu
Nr. 1698/2005. Pagal šiame reglamente pateiktą santykių reguliavimą paraiškos pateikimo momentas teisinės reikšmės neturi dėl perleidėjo amžiaus skaičiavimo. Nepriklausomai nuo to, ar paraiškos būtų renkamos pavasarį, ar rudenį, pareiškėjo amžius
turi būti skaičiuojamas nuo jo ūkio perleidimo dienos, kuri nėra susijusi su paraiškos
pateikimo diena. Šio teismo sprendimo Agentūra neskundė, todėl darytina išvada, kad
su jame pateiktais išaiškinimais sutiko.
5. Ūkio perleidimas ir pasirengimas pateikti paraišką, kaip faktas, reikšmingas
pareiškėjo 2012 m. Paraiškos vertinimui, yra nustatytas dviejuose įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 5 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. A143-748/2009 ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 19 d. sprendime byloje Nr. I-1067-580/2012.
6. Agentūra neatskleidžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. gegužės 5 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. A143-748/2009 turinio ir
neteisingai nurodo, kad teismas jau yra pasisakęs dėl pareiškėjo prašymo. Šiame sprendime aiškiai konstatuota, kad teismas neturėjo teisinio pagrindo vertinti ir nevertino,
t. y. nepasisakė dėl situacijos, kai pareiškėjas bandė (buvo pasiruošęs) paduoti paraišką
2007 m. gegužės 3 d.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. KŠ-(12-200-Ša)-830,
kuriuo buvo atmesta pareiškėjo A. C. Agentūrai pateikta paraiška paramai gauti pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Agentūros Kontrolės departamento Šiaulių skyriui 2007 m. spalio 3 d. pateikė paraišką paramai gauti pagal Priemonę. Šią 2007 m.
Paraišką buvo atsisakyta administruoti, nustačius, kad pareiškėjas neatitinka Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
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žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-399 (Žin., 2007, Nr. 95-3841),
7.1 punkto, kuris numatė, kad pareiškėjas laikomas tinkamu, jei paraiškos pateikimo
dieną vyras yra ne jaunesnis kaip 55 metų amžiaus, tačiau dar nesulaukęs 62 metų ir
6 mėnesių amžiaus, o moteris yra ne jaunesnė kaip 55 metų amžiaus, tačiau dar nesulaukusi 60 metų amžiaus. Nustatyta, jog pareiškėjas 2007 m. Paraiškos pateikimo dieną
buvo vyresnis nei 62 metų ir 6 mėnesių amžiaus.
Įsiteisėjusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-748/2009 buvo pripažinta, kad Agentūra pagrįstai laikė pareiškėją netinkamu subjektu gauti paramą pagal paminėtą Priemonę ir
atsisakė jam suteikti paramą. 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. P62-172/2011 buvo atmestas ir pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo paminėtoje administracinėje byloje Nr. A143-748/2009.
2012 m. birželio 26 d. Pareiškėjas Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Šiaulių paramos administravimo skyriui vėl pateikė paraišką
paramai gauti pagal Priemonę. Agentūra, atlikusi šios 2012 m. Paraiškos vertinimą,
nustatė, jog pareiškėjas neatitiko tinkamumo kriterijų, nustatytų Įgyvendinimo taisyklių (Žin., 2007, Nr. 95-3841; 2012, Nr. 46-2272) 7.1, 7.3, 7.4 ir 7.10 punktuose ir byloje ginčijamu 2012 m. liepos 23 d. Sprendimu atmetė pareiškėjo paraišką. Pareiškėjas
buvo įvertintas kaip neatitinkantis paminėtų tinkamumo kriterijų, kadangi paraiškos
pateikimo dieną buvo sulaukęs pensinio amžiaus, taip pat neatitiko reikalavimų nuo
2004 m. kasmet nustatyta tvarka deklaruoti žemės ūkio naudmenas, užsiimti žemės
ūkio veikla ne mažesniame nei 1 ha žemės ūkio naudmenų plote bei iki paramos paraiškos pateikimo verstis prekine žemės ūkio gamyba.
Pareiškėjas Sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui,
kuris jo skundą patenkino ir Sprendimą panaikino kaip neteisėtą ir nepagrįstą.
Taigi ginčas iš esmės yra kilęs dėl asmenims, siekiantiems gauti paramą pagal
Priemonę, keliamų reikalavimų. Atsižvelgiant į bylos teisinius santykius reguliuojančių
teisės aktų nuostatas, matyti, jog jie yra sureglamentuoti Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu.
Dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės
nuostatų
Minėta, jog nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs paramos skyrimo pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ srityje. Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis paramos skyrimą pagal Priemonę ir nustatantis pareiškėjų atrankos kriterijus, yra
Reglamentas Nr. 1698/2005.
Reglamento Nr. 1698/2005 taikymo sritis apibrėžta jo 1 straipsnyje: jis nustato
bendras taisykles, reglamentuojančias Bendrijos paramą kaimo plėtrai, kurią finansuoja EŽŪFKP, įsteigtas Reglamentu Nr. 1290/2005; apibrėžia tikslus, prie kurių turi
prisidėti kaimo plėtros politika; apibrėžia strateginį kaimo plėtros politikos kontekstą,
įskaitant Bendrijos kaimo plėtros politikos strateginių gairių ir nacionalinės strategijos
planų nustatymo būdą; apibrėžia kaimo plėtros prioritetus ir priemones; nustato partnerystės, programavimo, vertinimo, finansų valdymo, stebėsenos ir kontrolės taisykles,
grindžiamas valstybių narių ir Komisijos bendra atsakomybe.
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Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonę reglamentuoja
Reglamento Nr. 1698/2005 23 straipsnis. Jis nustato, kad parama pagal šią Priemonę
skiriama inter alia ūkininkams, nusprendusiems sustabdyti prekinę žemės ūkio gamybą dėl savo valdos perleidimo kitiems ūkininkams (Reglamento Nr. 1698/2005 23 str.
1 d. a p.). Paminėto reglamento 23 straipsnio 2 dalis numato, jog perleidėjas: a) yra ne
jaunesnis kaip 55 metų amžiaus, tačiau perleidimo metu dar nėra sulaukęs nustatyto
pensinio amžiaus, arba perleidimo metu yra ne daugiau kaip 10 metų jaunesnis nei
atitinkamoje valstybėje narėje nustatytas pensinis amžius; b) galutinai sustabdo visą
prekinę žemės ūkio gamybą; c) iki valdos perleidimo ūkininkavo 10 metų.
Pagal Reglamento Nr. 1698/2005 5 straipsnio 3 dalį darna paramos teikimo srityje yra užtikrinama Bendrijos strateginėmis gairėmis, nacionalinės strategijos planu,
kaimo plėtros programomis ir Komisijos pranešimu. To paties reglamento 15 straipsnio 1 dalis nustato, jog EŽŪFKP valstybėse narėse veikia per kaimo plėtros programas.
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d.
Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (toliau – ir Programa), be kita ko, apibrėžia ir
priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ tinkamumo
kriterijus bei reikalavimus paramai gauti. Programa numato, jog pagal šią Priemonę
pareiškėjas (perleidėjas):
a) Vyras arba moteris, paraiškos pateikimo dieną ne jaunesnis (-ė) kaip 55 metų
amžiaus, tačiau dar nesulaukęs (-usi) nustatyto pensinio amžiaus;
b) Užsiimantis žemės ūkio veikla ne trumpiau 10 pastarųjų metų prieš ūkio
perleidimą;
c) Nuo 2004 m. nustatyta tvarka deklaruojantis žemės ūkio naudmenas (toliau –
ir ŽŪN) ir (arba) registruojantis turimus gyvulius. Pareiškėjas atitinka šį tinkamumo
kriterijų, jei nuo 2004 m. turimos ŽŪN buvo deklaruojamos ir (arba) gyvuliai registruojami pareiškėjo ir (arba) sutuoktinio vardu. Pareiškėjas atitinka šį tinkamumo kriterijų, jei nuo 2004 m. turimos ŽŪN buvo deklaruojamos ir (arba) gyvuliai registruojami pareiškėjo ir (arba) sutuoktinio vardu ir sutuoktinis jau yra miręs;
d) Užsiimantis žemės ūkio veikla ne mažesniame kaip 1 ha ŽŪN plote (paraiškos
pateikimo metais);
e) Turintis teisę, sulaukęs pensinio amžiaus, gauti valstybinę socialinio draudimo
senatvės pensiją;
f) Paraiškos pateikimo dieną valda turi būti įregistruota Žemės ūkio ir kaimo
verslo registre.
Nacionaliniu lygmeniu bylai aktualius teisinius santykius reguliuoja, be kita
ko, Įgyvendinimo taisyklės. Nagrinėjamai bylai aktualus šių Įgyvendinimo taisyklių
IV skyrius, nustatantis pareiškėjų tinkamumo kriterijus. Įgyvendinimo taisyklių
6.1 punktas įtvirtina, jog pagal Priemonę galimi pareiškėjai inter alia yra valdos valdytojai (fiziniai asmenys), įsipareigojantys perleisti valdą, t. y. žemės ūkio naudmenas,
tinkamam perėmėjui. Įgyvendinimo taisyklių 7 punktas apibrėžia, jog 6.1 punkte nurodytas pareiškėjas laikomas tinkamu, jei: 7.1. paraiškos pateikimo dieną yra ne jaunesnis kaip 55 metų amžiaus, tačiau dar nesulaukęs nustatyto pensinio amžiaus, nurodyto Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimų pensijų įstatyme (Žin., 1994,
Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555); 7.2. užsiima žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip
10 paskutinių metų (pareiškėjas pateikia užpildytą pažymos formą, pateikiamą šių Taisyklių 3 priede, ar kitą dokumentą, patvirtinantį nurodytą faktą); 7.3. nuo 2004 metų
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kasmet nustatyta tvarka deklaruoja ŽŪN ir (arba) registruoja turimus gyvulius. Jeigu nuo 2004 metų turimos ŽŪN buvo deklaruojamos ir (arba) gyvuliai registruojami pareiškėjo ir (arba) sutuoktinio vardu, pareiškėjas atitinka šį tinkamumo kriterijų.
Jeigu nuo 2004 metų turimos ŽŪN buvo deklaruojamos ir (arba) gyvuliai registruojami pareiškėjo ir (arba) sutuoktinio vardu, ir sutuoktinis jau yra miręs, pareiškėjas atitinka šį tinkamumo kriterijų. Šis tinkamumo kriterijus tikrinamas be einamųjų metų;
7.4. užsiima žemės ūkio veikla ne mažesniame kaip 1 ha ŽŪN plote. Jei ŽŪN plotai
jau yra perleisti (paraiškos teikimo metais) paraiškoje nurodytam tinkamam perėmėjui, pareiškėjas atitinka šį tinkamumo kriterijų; 7.5. turi teisę, sulaukęs pensinio amžiaus, gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją (šį tinkamumo kriterijų įrodantys dokumentai gali būti pateikiami iki sprendimo dėl paramos priėmimo);
7.6. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė
mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas); 7.7. nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; 7.8. iki paraiškos pateikimo dienos (įskaitant paraiškos pateikimo
dieną) yra įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
ir pareiškėjas yra nurodytas valdos valdytoju; 7.9. nėra išsinuomojęs pieno kvotos; 7.10.
iki paramos paraiškos pateikimo vertėsi prekine žemės ūkio gamyba, t. y. bet kuriuos
dvejus metus per paskutinius ketverius metus jo arba sutuoktinio valdos ekonominis
dydis buvo didesnis nei 2 EDV (žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreiškiamas
ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiuojamas pagal Žemės ūkio valdos ar ūkio
bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio
dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 (Žin., 2010, Nr. 155-7882).
Kaip minėta, byloje yra kilęs ginčas dėl to, kokie reikalavimai taikytini siekiančiam gauti paramą pagal Priemonę pareiškėjui ir ar konkrečiu atveju Agentūra pagrįstai atsisakė administruoti 2012 m. Paraišką dėl pareiškėjo neatitikimo nacionaliniame
teisės akte – Įgyvendinimo taisyklėse – įtvirtintiems reikalavimams. Kaip matyti iš paminėtų Reglamento Nr. 1698/2005, Programos bei Įgyvendinimo taisyklių nuostatų,
šiuose teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai asmenims, siekiantiems gauti paramą, pagal
Priemonę nėra identiški. Nors Reglamente Nr. 1698/2005 yra įtvirtinti tik trys reikalavimai, kuriuos turi atitikti perleidėjas, Programa bei Įgyvendinimo taisyklės nustato
ženkliai platesnį tokių reikalavimų pareiškėjams sąrašą.
Taigi šioje byloje svarbu nustatyti, kokie atrankos kriterijai, atsižvelgiant į Europos
Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu nustatytą reguliavimą, gali ir turi būti taikomi pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal Priemonę. Iš esmės byloje išsiskyrė pareiškėjo ir atsakovo pozicijos, ar Reglamento Nr. 1698/2005 23 straipsnio 2 dalis nustato
baigtinį perleidėjams (pareiškėjams) keliamų reikalavimų sąrašą, ar tai yra tik minimalūs pareiškėjų atrankos kriterijai, kurie gali būti tikslinami individualiai kiekvienoje
valstybėje narėje.
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Dėl nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės santykio
Išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma pažymi, jog pirmosios instancijos teismas
nagrinėjamoje byloje patenkino pareiškėjo skundą ir panaikino ginčijamą Sprendimą,
kuriuo buvo atsisakyta administruoti 2012 m. Paraišką. Šis teismas iš esmės konstatavo, kad susiklosčiusiems teisiniams santykiams tiesiogiai taikytinos Reglamento
Nr. 1698/2005 nuostatos, o Įgyvendinimo taisyklės taikytinos tiek, kiek jos neprieštarauja šiam reglamentui. Nustatęs, kad Įgyvendinimo taisyklėse numatyti kriterijai, kurių neatitiko pareiškėjas, nėra įtvirtinti Reglamente Nr. 1698/2005, teismas vertino, jog
šiuo atveju turėjo būti tiesiogiai taikomos šio reglamento, o ne Įgyvendinimo taisyklių nuostatos. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog Agentūra neturėjo teisinio
pagrindo atmesti pareiškėjo 2012 m. Paraišką, kadangi tikrinant šios paraiškos atitiktį Įgyvendinimo taisyklių 7 punkto reikalavimams, turėjo būti vertinamos ūkio perleidimo momentu, o ne paraiškos pateikimo metu buvusios aplinkybės. Tokią išvadą
pirmosios instancijos teismas padarė atsižvelgęs į tai, jog pagal Reglamento
Nr. 1698/2005 23 straipsnį paramos skyrimui yra reikšmingas būtent ūkio perleidimo
momentas, o ne paraiškos pateikimo momentas.
Iš to, kas išdėstyta, matyti, jog pirmosios instancijos teismas susiklosčiusią situaciją įvertino kaip nacionalinės teisės akto (ministro įsakymu patvirtintų taisyklių) ir
Europos Sąjungos teisės akto (reglamento) normų koliziją. Išplėstinė teisėjų kolegija
pažymi, jog, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, tais atvejais, kai
tuos pačius teisinius santykius reguliuoja ir reglamento, ir nacionalinės teisės nuostatos, visų pirma turi būti vadovaujamasi reglamento normomis ir analizuojama, ar jam
įgyvendinti skirtos nacionalinės teisės normos šioms neprieštarauja. Tai pagrindžia toliau nurodomi teisės aktai bei teismų praktika.
Pagal Konstitucijos sudedamąja dalimi (Konstitucijos 150 str.) esančio 2004 m.
liepos 13 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“
2 straipsnį, Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos
teisinės sistemos dalis. Pagal paminėtą Konstitucinį aktą, 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.
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnis nustato, jog vykdydamos
Sąjungos kompetenciją, institucijos priima reglamentus, direktyvas, sprendimus, rekomendacijas ir nuomones. Šis straipsnis taip pat įtvirtina, jog reglamentas yra taikomas
visuotinai. Jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Tokią
pačią nuostatą įtvirtina ir nagrinėjamai bylai aktualaus Reglamento Nr. 1698/2005 94
straipsnis, taip pat numatantis, jog šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad reglamentas yra bendro pobūdžio ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse – todėl jis dėl savo paties pobūdžio ir vietos Sąjungos teisės šaltinių sistemoje veikia iš karto ir gali suteikti fiziniams asmenims
teises, kurias nacionaliniai teismai privalo ginti (Teisingumo Teismo 2002 m. rugsėjo
17 d. sprendimas byloje Nr. C-253/00 Antonio Muñoz y Cia SA ir Superior Fruiticola
SA prieš Frumar Ltd ir Redbridge Produce Marketing Ltd, 27 p.). Tiesioginis reglamento
taikymas reiškia, kad jo įsigaliojimas ir palankus ar nepalankus taikymas tam tikriems
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teisės subjektams nepriklauso nuo jokių nacionalinės teisės priemonių priėmimo, nes
griežtas šio įsipareigojimo laikymasis yra privaloma vienalaikio ir vienodo reglamentų taikymo visoje Europos Sąjungoje sąlyga (Teisingumo Teismo 2011 m. liepos 14 d.
sprendimas sujungtose bylose Nr. C-4/10 ir C-27/10 Bureau national interprofessionnel du Cognac prieš Gust. Ranin Oy, 66 p.). Lietuvos vyriausiasis administracinis taip
pat laikosi nuostatos, jog Lietuvos teismai ir viešojo administravimo subjektai privalo
tiesiogiai taikyti reglamentus, neieškodami jų nuostatas perkeliančių nacionalinių teisės aktų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. I143-18/2009).
Taigi Europos Sąjungos valstybės narės, pripažindamos Europos Sąjungos teisės
viršenybės nacionalinės teisės atžvilgiu principą, privalo užtikrinti, jog nacionalinės
teisės aktai netrukdys pasiekti visiško jos veiksmingumo. Europos Sąjungos teisės viršenybės principas reiškia, jog teismas turėtų suteikti Europos Sąjungos teisės normai
pirmenybę tuo atveju, jei būtų jos ir nacionalinės normos kolizija. Todėl sprendžiant
bylas, kuriose taikomi nacionaliniai teisės aktai, priimti vadovaujantis (remiantis) tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais – reglamentais – itin svarbu atsižvelgti
į nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės santykį bei įvertinti, ar minėti nacionaliniai
teisės aktai neužkerta kelio veiksmingam Europos Sąjungos teisės taikymui.
Tačiau taip pat pažymėtina, kad Teisingumo Teismas yra konstatavęs, jog nors dėl
pobūdžio ir paskirties Europos Sąjungos teisės šaltinių sistemoje reglamentų nuostatos paprastai iškart veikia nacionalinės teisės sistemose ir todėl nacionalinėms valdžios
institucijoms nereikia imtis taikymo priemonių, tačiau vis dėlto kai kurias jų nuostatas gali prireikti įgyvendinti valstybėms narėms priimant taikymo priemones. Valstybės narės gali priimti reglamentą įgyvendinančias priemones, jeigu jos nepažeidžia jo
tiesioginio taikymo, neiškraipo jo, kaip Bendrijos teisės akto, prigimties ir jei patikslina šiuo reglamentu suteiktos diskrecijos įgyvendinimą, nepažeisdamos jo nuostatų
(Teisingumo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimas byloje Nr. C-316/10 Danske
Svineproducenter prieš Justitsministeriet, 39, 40, 41 p.).
Taigi ne kiekvienas atvejis, kai reglamento ir nacionalinės teisės nuostatos identiškai nesutampa, laikytinas tokių nuostatų kolizija. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos
nuomone, būtina įvertinti, ar nagrinėjamoje byloje Agentūros pritaikytos nacionalinės teisės nuostatos vertintinos kaip prieštaraujančios Europos Sąjungos teisei ir jos
neatitinkančios, t. y. ar šiuo atveju egzistuoja Įgyvendinimo taisyklių ir Reglamento
Nr. 1698/2005 teisės normų kolizija.
Dėl pareiškėjui taikytinų atrankos kriterijų
Minėta, jog Agentūra atsisakė administruoti pareiškėjo 2012 m. Paraišką, remdamasi tuo, jog jis neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 7.1, 7.3, 7.4 ir 7.10 punktų, t. y.
paraiškos pateikimo dieną buvo sulaukęs pensinio amžiaus, taip pat neatitiko reikalavimų nuo 2004 m. kasmet nustatyta tvarka deklaruoti žemės ūkio naudmenas, užsiimti žemės ūkio veikla ne mažesniame nei 1 ha žemės ūkio naudmenų plote bei iki
paramos paraiškos pateikimo verstis prekine žemės ūkio gamyba. Pažymėtina, jog iš
bylos aplinkybių matyti, kad pagrindinis ginčo aspektas yra tai, kuriuo momentu perleidėjui (pareiškėjui) taikytinas reikalavimas nebūti sulaukusiam nustatyto pensinio
amžiaus. Kaip minėta, Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punktas šį reikalavimą aiškiai sie370
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ja su paraiškos pateikimo momentu, tačiau Reglamento Nr. 1698/2005 23 straipsnio
2 dalies a punkte paraiškos pateikimo momentas neminimas, o paminėtas reikalavimas expressis verbis siejamas tik su perleidimo laiku. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės santykį įvertino kaip koliziją
būtent šiuo paminėtu aspektu, ir konstatavęs, jog Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punktas
dėl prieštaravimo Reglamentui Nr. 1698/2005 negali būti taikomas, sprendė, jog Reglamento Nr. 1698/2005 nuostatų neatitinka ir kiti Agentūros pritaikyti Įgyvendinimo
taisyklėse numatyti pareiškėjų atrankos kriterijai. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija visų
pirma vertins, ar egzistuoja kolizija tarp Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkto ir Reglamento Nr. 1698/2005 23 straipsnio 2 dalies a punkto.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog, kaip jau minėta, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) valstybėse narėse veikia per kaimo plėtros programas
(Reglamento Nr. 1698/2005 15 str. 1 d. ). Kaimo plėtros programų rengimas ir tvirtinimas detaliau reglamentuojamas Reglamento Nr. 1698/2005 18 straipsnyje. Jis
nustato, jog valstybė narė kaimo plėtros programas rengia glaudžiai bendradarbiaudama su partneriais, o Komisija įvertina pasiūlytas programas pagal jų suderinamumą
su Bendrijos strateginėmis gairėmis, nacionalinės strategijos planu ir šiuo reglamentu.
Jei Komisija mano, kad kaimo plėtros programa prieštarauja Bendrijos strateginėms
gairėms, nacionalinės strategijos planui ar šiam reglamentui, ji prašo valstybės narės
persvarstyti pasiūlytą programą. Iš šių nuostatų matyti, kad galima preziumuoti, jog
Komisijos patvirtintos Programos nuostatos laikytinos atitinkančiomis inter alia Reglamento Nr. 1698/2005 nuostatas.
Reglamento Nr. 1698/2005 7 straipsnis nustato, jog valstybės narės atsako už kaimo plėtros programų įgyvendinimą atitinkamu teritoriniu lygmeniu pagal jų pačių
institucinę tvarką, vadovaujantis šiuo reglamentu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog pagal Reglamento Nr. 1698/2005 75 straipsnio 1 dalies a punktą operacijos finansavimui
turi būti atrenkamos pagal kaimo plėtros programai taikomus kriterijus, o pagal Reglamento Nr. 1698/2005 71 straipsnio 3 dalį taisyklės dėl išlaidų atitikimo reikalavimams
nustatomos nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į šiuo reglamentu nustatytas specialias sąlygas tam tikroms kaimo plėtros priemonėms. Be to, Komisijos reglamentas
(ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005
kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo
taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (toliau – ir Reglamentas
Nr. 65/2011), taip pat numato, jog nepažeidžiant specialiųjų šio reglamento nuostatų,
valstybės narės užtikrina, kad visi Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose arba kaimo plėtros programose nustatyti tinkamumo kriterijai būtų tikrinami pagal valstybių
narių nustatomus rodiklius, kuriuos galima patikrinti (Reglamento Nr. 65/2011 4 str.
2 d.). Pagal Reglamento Nr. 65/2011 24 straipsnio 2 dalies b punktą atliekant administracinius paramos paraiškų patikrinimus, inter alia tikrinamas atrankos kriterijų, nustatytų kaimo plėtros programoje, laikymasis.
Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas ir pritaikius sisteminį bei lingvistinį teisės aktų
analizės metodus, kaip teisės aiškinimo principus, akivaizdu, jog pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal Priemonę, taikytini atrankos kriterijai yra nustatomi ne tik
reglamentuose, bet ir nacionaliniu lygmeniu, kaimo plėtros programose, kurių valstybės
narės privalo laikytis. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog Reglamento Nr. 1698/2005 23
straipsnio 2 dalies a punktas, apibrėžiantis perleidėjo amžių, tik nustato amžiaus ribas,
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kurių privalo neperžengti į paramą pagal Priemonę pretenduojantis asmuo, tačiau neįtvirtina imperatyvaus reikalavimo, jog parama visais atvejais privalo būti suteikta visiems į šias ribas patenkantiems bei kitas sąlygas atitinkantiems asmenims.
Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, jog priėmus Reglamentą
Nr. 1698/2005 buvo panaikintas jo pirmtakas – ankstesniu laikotarpiu paramos kaimo
plėtrai teisinius santykius reguliavęs 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis tam tikrus reglamentus
(toliau – ir Reglamentas Nr. 1257/1999). Iki šio Reglamento Nr. 1257/1999 įsigaliojimo
paramos pagal Priemonę teikimą reguliavo šią Priemonę įvedęs 1992 m. birželio 30 d.
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2079/92, nustatantis Bendrijos pagalbos schemą ankstyvam pasitraukimui iš prekinės žemės ūkio gamybos. Istoriniu aspektu verta pažymėti, jog šio reglamento 5 straipsnis, nustatęs reikalavimus perleidėjui, kartu įtvirtino
ir sąlygą, jog tai yra minimalūs reikalavimai, kuriuos valstybės narės turėtų įtraukti,
nustatydamos tinkamumo kriterijus asmenims, siekiantiems gauti paramą. Taigi pirmajame reglamente, reguliavusiame tokio pobūdžio kaip kad nagrinėjamoje byloje paramos skyrimą, įtvirtintas reikalavimų sąrašas savo valdą perleidžiantiems ūkininkams
nebuvo baigtinis – įtvirtino tik tam tikras ribas, kurių neperžengiant jiems gali būti
numatyti papildomi reikalavimai. Be to, Reglamento Nr. 1257/1999 37 straipsnio 4 dalyje taip pat buvo nustatyta, kad valstybės narės gali nustatyti papildomas ar griežtesnes sąlygas skirti Bendrijos paramą kaimo plėtrai, jeigu tokios sąlygos atitinka šiame
reglamente nustatytus tikslus ir reikalavimus.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog Reglamento Nr. 1698/2005 23 straipsnio 2 dalis neįtvirtina baigtinio pareiškėjų atrankos
kriterijų sąrašo. Nepažeidžiant šio reglamento 23 straipsnio 2 dalyje nustatytų ribų
(inter alia ir 23 straipsnio 2 dalies a punkte perleidėjams nustatytų amžiaus ribų), nacionaliniu lygmeniu yra įtvirtinami jas detalizuojantys ar net susiaurinantys reikalavimai pareiškėjams.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programoje, kurią patvirtino Komisija, įtvirtintų kriterijų pareiškėjams sąrašas yra platesnis, negu Reglamento Nr. 1698/2005 sąrašas, kuriame pateikiami tik trys kriterijai.
Programoje inter alia yra įtvirtintas ir reikalavimas, kuris numatytas Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkte, t. y. jog pareiškėjas (perleidėjas) būtent paraiškos pateikimo dieną
turi būti nesulaukęs pensinio amžiaus. Minėta, jog Europos Sąjungos teisė įpareigoja, vertinant paramos paraiškas, patikrinti, ar yra laikomasi kaimo plėtros programoje
nustatytų kriterijų. Nagrinėjamu atveju, vertinant nacionalinės teisės suderinamumą
su Europos Sąjungos teise, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, taip pat svarbu atsižvelgti ir į tikslus, kurių buvo siekiama nustatant paramos teikimo pagal Priemonę
mechanizmą.
Iš jau anksčiau minėto iki Reglamento Nr. 1698/2005 įsigaliojimo galiojusio Reglamento Nr. 1257/1999 10 straipsnio 1 dalies matyti, kad anksčiau į pensiją išėjusių
ūkininkų paramos mechanizmo tikslas – be kita ko, suteikti pajamų pagyvenusiems
ūkininkams, kurie nusprendžia baigti ūkininkauti, ir skatinti jų pakeitimą ūkininkais,
kurie prireikus gali padidinti veikiančių žemės ūkio valdų ekonominį gyvybingumą.
Pastarasis tikslas taip pat nurodytas šio reglamento 23 konstatuojamojoje dalyje, numatančioje, jog ūkininkai turėtų būti skatinami anksti išeiti į pensiją, kad būtų pa372

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

gerintas žemės ūkio valdų gyvybingumas. Ši ankstyvo išėjimo į pensiją parama yra
ekonominė paskata, kuria siekiama paskatinti pagyvenusius ūkininkus galutinai baigti ūkininkauti anksčiau, nei jie tai darytų įprastomis sąlygomis, ir taip palengvinti
struktūrinius žemės ūkio sektoriaus pakeitimus, siekiant labiau užtikrinti žemės ūkio
valdų gyvybingumą (Teisingumo Teismo 2013 m. balandžio 11 d. sprendimas byloje
Nr. C-401/11 Blanka Soukupová prieš Ministerstvo zemědělství, 24 p.).
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje taip pat nurodoma, jog pagal pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonę senyvo amžiaus ūkininkai
skatinami baigti prekinę žemės ūkio veiklą ir perduoti ūkius jaunesniems ūkininkams.
Tokios programos tikslas – padėti pusiau natūriniams ūkiams tapti perspektyviais prekiniais ūkiais, skatinti jaunimą ūkininkauti, nes senyvo amžiaus ūkininkai yra mažiau
pasirengę modernizuoti ūkius, jiems trūksta ūkio vadybos žinių. Be to, taip siekiama
spręsti ūkininkų senėjimo problemą.
Taigi atsižvelgiant į Priemonės įgyvendinimo tikslą, akivaizdu, jog jos skyrimui
itin svarbus yra paramą pagal Priemonę siekiančių gauti asmenų ankstyvas išėjimas į
pensiją – Priemonė nukreipta į ūkininkų skatinimą pasitraukti iš prekinės žemės ūkio
gamybos ir baigti ūkininkauti anksčiau, nei jie tai darytų įprastomis sąlygomis, t. y.
sulaukę pensinio amžiaus. Iš to darytina išvada, kad paramos pagal Priemonę tikslų
pasiekimui itin svarbus yra jos paskyrimo laikas. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ginčas kilo inter alia dėl to, ar pagrįstai iš siekusio gauti paramą pagal Priemonę
asmens buvo reikalaujama, jog paraiškos pateikimo dieną jis nebūtų sulaukęs pensinio amžiaus. Nors perleidimo momentu, kurį įvardina Reglamento Nr. 1698/2005
23 straipsnio 2 dalies a punktas, pareiškėjas pensinio amžiaus dar nebuvo sulaukęs, tačiau šiuo atveju nuo perleidimo 2007 m. iki paraiškos pateikimo 2012 m. yra praėję daugiau nei penkeri metai. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į jau
aptartus paramos pagal Priemonę skyrimo tikslus, yra pagrindas manyti, jog paraiškos pateikimas ir paramos skyrimas po perleidimo praėjus tokiam laiko tarpui galėtų
iškreipti pačios paramos skyrimo esmę ir prasmę. Manytina, jog paramos suteikimas
turėtų tapti ekonomine paskata ir impulsu anksčiau nei įprasta pabaigti ūkininkavimą
ir išeiti į pensiją, tačiau tokiu atveju, kai tarp išėjimo į pensiją ir paramos paskyrimo
yra itin didelis laiko atotrūkis, abejotina, ar toks tikslas galėtų būti pasiektas ir parama
atitiktų savo paskirtį.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad jau minėtoje Teisingumo
Teismo byloje Blanka Soukupová prieš Ministerstvo zemědělství (Nr. C-401/11) buvo
pateikta generalinio advokato Nilo Jääskinen išvada, kurioje jis nurodė, jog „Vis dėlto
galima daryti prielaidą, kad įprastomis aplinkybėmis ūkininkai nenutrauks savo veiklos, kol neturės alternatyvaus pajamų šaltinio tam tikra pensijos forma. Todėl atrodytų, kad su šia logika būtų suderinama kaip sąlygą, kad būtų mokama ankstyvo išėjimo
į pensiją parama, nustatyti reikalavimą, kad paraiška dėl paramos būtų pateikta iki to
momento, kai įgyjama teisė gauti įprastą senatvės pensiją“. Paminėtoje išvadoje taip pat
buvo pažymėta, jog „<…> pagal Reglamento Nr. 1257/1999 11 straipsnio 1 dalį valstybėms narėms neleidžiama įtraukti į schemą ūkininkų, kurie jau sulaukė „įprasto pensinio amžiaus“.
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog nacionalinėje teisėje – Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkte – įtvirtintas reikalavimas siekiančiam
gauti paramą pagal Priemonę asmeniui paraiškos pateikimo dieną nebūti sulaukusiam
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pensinio amžiaus vertintinas kaip neprieštaraujantis Reglamentui Nr. 1698/2005 ir atitinkantis jo tikslus bei paramos pagal Priemonę skyrimo esmę. Atsižvelgiant į tai, jog
šis reikalavimas yra nustatytas Komisijos patvirtintoje Programoje, jis privalo būti taikomas atrenkant pareiškėjus, kuriems bus skiriama parama.
Byloje nustatyta, jog pareiškėjas nuo 2007 m. gegužės 9 d. gauna senatvės pensiją. Taigi 2012 m. Paraiškos pateikimo dieną, t. y. 2012 m. birželio 26 d., jis buvo sulaukęs pensinio amžiaus. Ši nustatyta faktinė aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog
pareiškėjas, kaip teisingai skundžiamame Sprendime nustatė ir Agentūra, neatitiko Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkte įtvirtinto reikalavimo, kurį numato ir Programa. Atsižvelgdama į tai, jog šiuo atveju tarp Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkto ir Reglamento
Nr. 1698/2005 23 straipsnio nėra kolizijos, o paminėtoje nacionalinės teisės nuostatoje įtvirtintas atrankos kriterijus privalo būti taikomas siekiantiems gauti paramą pagal
Priemonę asmenims, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Agentūra skundžiamu
Sprendimu pagrįstai atsisakė administruoti pareiškėjo 2012 m. Paraišką. Nustačiusi, jog
pareiškėjas neatitiko vieno iš Agentūros Sprendimo pagrindu nurodytų Įgyvendinimo
taisyklėse numatytų reikalavimų, išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jog tai yra pakankamas pagrindas ginčijamą Sprendimą pripažinti teisėtu ir pagrįstu. Atsižvelgdama į
tai, išplėstinė teisėjų kolegija nepasisakys dėl pareiškėjo atitikimo kitiems Sprendime
paminėtiems Įgyvendinimo taisyklių reikalavimams.
Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, byloje taikytinų nacionalinės bei Europos Sąjungos teisės normų santykį įvertinęs kaip jų
koliziją bei atsisakęs taikyti Įgyvendinimo taisyklių 7.1 punkte įtvirtintą reikalavimą,
priėmė neteisingą ir nepagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, jog Agentūra pagrįstai ir
teisėtai priėmė Sprendimą atsisakyti administruoti 2012 m. Paraišką, atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas bei priimtinas naujas sprendimas – pareiškėjo skundą, kuriuo prašoma panaikinti
Agentūros sprendimą, atmesti.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat sprendžia, jog tenkinti atsakovo apeliaciniame
skunde pateiktą prašymą nutraukti bylą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo
101 straipsnio 2 punktą šiuo atveju nėra pagrindo. Pagal šį punktą teismas nutraukia
bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas tarp tų pačių šalių, dėl to paties
dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo skundo (prašymo) atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Pažymėtina, jog šiuo atveju buvo
sprendžiama dėl Agentūros Sprendimo, kuriuo atsisakyta administruoti pareiškėjo
2012 m. Paraišką teisėtumo, o ne dėl Agentūros atsisakymo administruoti 2007 m. Paraišką, dėl kurio ginčas buvo išspręstas ankstesne Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-748/2009.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nusprendžia:
Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 17 d.
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sprendimą. Priimti naują sprendimą. Pareiškėjo A. C. skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.

2.12. Administracinių bylų teisena
2.12.1. Dėl trečiojo suinteresuoto asmens teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą
Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 5 dalį, pirmiausia būtina įvertinti ginčo turinį, nustatyti, kaip pareiškėjo
reikšti reikalavimai yra susiję su trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis, su kurios ginčo
šalies pozicija sutapo trečiojo suinteresuoto asmens interesai byloje, t. y. kurios ginčo šalies poziciją palaikė trečiasis suinteresuotas asmuo, ar teismo sprendimas buvo priimtas
tos ginčo šalies naudai, ar atsiranda, pasikeičia, pasibaigia trečiojo suinteresuoto asmens
teisės po priimto teismo sprendimo, ir ar atitinkamų teisių atsiradimas, pasikeitimas, pabaiga yra palankus (nepalankus) trečiajam suinteresuotam asmeniui, ar patenkintas
trečiojo suinteresuoto asmens interesas, dėl kurio jis dalyvavo ir kurio jis siekė byloje, dėl
kokių priežasčių susidarė bylinėjimosi išlaidos ir kt. Tik įvertinus visumą teisiškai reikšmingų aplinkybių, galima nustatyti, ar priimtu galutiniu res judicata galią turinčiu teismo
sprendimu buvo patenkintos ar apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės. Pabrėžtina, kad aplinkybė, jog teismo priimtu baigiamuoju aktu yra patenkintos arba apgintos
trečiojo suinteresuoto asmens teisės, negali būti išimtinai siejama vien tik su faktu, kad
buvo priimtas atsakovui, kurio interesus ir poziciją trečiasis suinteresuotas asmuo byloje
palaikė, formaliai palankus teismo sprendimas, t. y. pareiškėjo skundas buvo atmestas.
Pareiškėjo reikalavimas teismo sprendimu gali būti atmestas dėl labai įvairių tiek proceso, tiek materialios teisės priežasčių (pvz., pareiškėjas pasirinko netinkamą, administracinių bylų teisenos reikalavimų neatitinkantį pažeistų teisių gynybos būdą; nustatoma, kad
kreipimosi į teismą metu buvusi pažeista teisė, teismo sprendimo priėmimo metu nebėra
pažeidžiama, nes pats atsakovas nutraukė ar pašalino teisės pažeidimą, tačiau pareiškėjas savo reikalavimo neatsisakė; ir kt.), tačiau tai nereiškia, kad skundo atmetimas pats
savaime apgina ar patenkina trečiojo suinteresuoto asmens teises, kai jo interesai byloje
sutampa su atsakovo pozicija. Būtina vertinti visas teisiškai reikšmingas aplinkybes.
Administracinė byla Nr. A662-2374/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02468-2011-7
Procesinio sprendimo kategorija 59

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. rugpjūčio 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Stasio Gagio, Romano Klišausko,
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Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Corpus A“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo administracinėje
byloje Nr. A146-2840/2012 pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Corpus A“) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas) pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą (I t., b. l. 1–4), kuriuo
prašė įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) direktorių nustatyti mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 15 d. įsakyme Nr. 30-809 „Dėl administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymo
Nr. 30-117 „Dėl UAB „Corpus A“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų
savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ papildymo“.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo
prašymą (I t., b. l. 22–28) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Corpus A“ atsiliepime į prašymą
(I t., b. l. 34–35) prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą, taip pat priteisti jam
bylinėjimosi išlaidas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 7 d. sprendimu
(I t., b. l. 57–64) pareiškėjo prašymą tenkino ir įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorių per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 15 d. įsakyme Nr. 30-809 „Dėl
administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 30-117 „Dėl UAB „Corpus A“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ papildymo“.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniame skunde
(I t., b. l. 69–77) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.
gegužės 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą atmesti kaip
nepagrįstą.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą (I t., b. l. 90–98) prašė apeliacinį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą nepakeistą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Corpus A“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą (I t., b. l. 88–89) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo
2012 m. gegužės 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį
skundą, 2012 m. spalio 8 d. sprendimu (I t., b. l. 107–118) apeliacinį skundą tenkino,
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą panaikino
ir priėmė naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje
prašymą atmetė.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Corpus A“ pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo
(I t., b. l. 120–121, 125), prašydamas priteisti jam iš pareiškėjo 1 996,50 Lt atstovavimo
išlaidų, iš kurių 1 089 Lt išlaidos buvo patirtos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos
teisme.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepime į prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (I t., b. l. 142–146) prašė trečiojo suinteresuoto asmens
prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
II.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 6 d. nutartimi
(I t., b. l. 176–178) trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Corpus A“ prašymą tenkino iš
dalies ir priteisė trečiojo suinteresuoto asmens naudai iš pareiškėjo Vyriausybės atstovo
Vilniaus apskrityje 400 Lt su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių
bylinėjimosi išlaidų. Teismas perdavė trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Corpus A“
prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog trečiojo suinteresuoto
asmens UAB „Corpus A“ prašymas dėl išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu, atlyginimo pateiktas teismui per Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Teismas
rėmėsi ABTĮ 44 straipsniu ir nurodė, jog pagal nustatytą teisinį reglamentavimą proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, taip pat kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, turi teisę gauti iš kitos
šalies savo išlaidų, tarp jų ir atstovavimo išlaidų, atlyginimą. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau
– ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis CPK 98 straipsnio 2 dalies
nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, yra
priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 buvo patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar
advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir
Rekomendacijos).
Teismas nurodė, jog iš administracinės bylos dokumentų matyti, kad nagrinėjant
bylą iš esmės trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Corpus A“ palaikė atsakovo poziciją
ir prašė atmesti pareiškėjo prašymą kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 8 d. sprendimu panaikino pirmosios instancijos teismo
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sprendimą ir priėmė naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo prašymą atmetė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi
pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A146-2840/2012, 2013 m. sausio 4 d. nutartimi pareiškėjo prašymą
atmetė ir proceso šioje administracinėje byloje neatnaujino. Tokiu būdu galutinis teismo procesinis sprendimas šioje byloje buvo priimtas atsakovo naudai, taip apginant ir
trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Corpus A“ teises ir įstatymų saugomus interesus.
Todėl teismas sprendė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo nagrinėjamu atveju turi teisę
į ABTĮ 44 straipsnyje numatytą savo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą.
Teismas pažymėjo, jog išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimas sprendžiamas apeliacinės instancijos teisme, o prašymus
dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, sprendžia pirmosios
instancijos teismas. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašė jam priteisti iš pareiškėjo
1 996,50 Lt atstovavimo išlaidų, iš kurių tik dalis išlaidų, t. y. 1 089 Lt, buvo patirtos
nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, o likusi dalis – pirmosios instancijos
teisme. Atsižvelgdamas į tai, teismas trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dalį dėl
išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, perdavė spręsti Vilniaus
apygardos administraciniam teismui.
Pabrėžė, jog trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad 1 089 Lt išlaidų apeliacinės instancijos teisme jis patyrė sumokėdamas advokatui už atsiliepimo į atsakovo
apeliacinį skundą parengimą. Byloje esantis 2010 m. rugpjūčio 2 d. atstovavimo sutarties nuorašas patvirtino, kad šioje byloje UAB „Corpus A“ interesams atstovavo, be kita
ko, advokatė J. B., kuri, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, suteikė UAB
„Corpus A“ teisinę paslaugą – parengė ir 2012 m. birželio 13 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui trečiojo suinteresuoto asmens vardu atsiliepimą
į atsakovo apeliacinį skundą. Kartu su prašymu dėl išlaidų atlyginimo teismui buvo
pateikti įrodymai – 2012 m. birželio 14 d. PVM sąskaita faktūra DV Nr. 0649/12 ir
2012 m. birželio 15 d. advokatų kontoros banko sąskaitos išrašas – patvirtino trečiojo
suinteresuoto asmens prašyme nurodytą aplinkybę, kad jis faktiškai patyrė 1 089 Lt išlaidų, sumokėdamas už minėtą advokatės suteiktą teisinę paslaugą. Teismas pažymėjo,
kad prašoma atlyginti išlaidų suma (1 089 Lt) neviršija Rekomendacijų 8.11 punkte
nustatyto rekomenduojamo priteisti maksimalaus užmokesčio dydžio už atsiliepimo į
apeliacinį skundą parengimą (1,5 × 800 Lt minimali mėnesinė alga = 1 200 Lt).
Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje nebuvo sprendžiama naujų teisinių klausimų, nes beveik tuo pačiu metu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo
nagrinėjamos ir kitos analogiškos bylos, kuriose pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prašė teismo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorių nustatyti mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą kituose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose, taip pat atsižvelgęs
į tai, kad ta pati advokatė atstovavo UAB „Corpus A“ interesams nagrinėjant šią bylą
ir pirmosios instancijos teisme, bei į parengto atsiliepimo į apeliacinį skundą apimtį,
sprendė, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašomas atlyginti apeliacinės instancijos
teisme turėtų išlaidų dydis turi būti mažinamas. Atitinkamai, teismas trečiajam suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo priteisė 400 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.
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III.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pateikė prašymą dėl proceso
atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A146-2840/2012 (II t., b. l. 1–7).
Pareiškėjas procesą administracinėje byloje atnaujinti prašė ABTĮ 153 straipsnio
2 dalies 10 ir 12 punktuose numatytais pagrindais.
Prašymą atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu pareiškėjas motyvavo tuo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažeidė ABTĮ
44 straipsnio 6 dalį. Pabrėžė, jog aiškinant ABTĮ 44 straipsnį nauda suprastina kaip
asmens teisių patenkinimas ir apgynimas. Nurodė, kad iš teismo sprendimo akivaizdu, kad pareiškėjo prašymas jo pateikimo metu buvo pagrįstas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas, priimtas pareiškėjo naudai, buvo teisėtas ir pagrįstas. Atsakovas
pareiškėjo reikalavimą įvykdė tik apeliacinio skundo nagrinėjimo metu ir tuo paneigė
savo apeliacinio skundo argumentus, nors apeliacinio skundo ir neatsiėmė. Atsižvelgiant į tai, negalima laikyti, kad ginčas buvo išspręstas atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens naudai.
Teigė, kad atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, suformuotą 2007 m. birželio 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS17-280/2007,
2012 m. birželio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS520-388/2012, 2011 m.
rugpjūčio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS858-596/2011, atsakovui geruoju nustačius administravimo mokestį administravimo akte tik apeliacijos nagrinėjimo
metu, atsakovas bei jo pusę palaikantis trečiasis asmuo prarado teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
Prašymą atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytu pagrindu pareiškėjas grindė tuo, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. kovo 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A444-2486/2013, kurioje faktinė situacija buvo analogiška, trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl bylinėjimosi
išlaidų atlyginimo nebuvo tenkintas, nurodžius, kad nepaisant to, jog atsakovo apeliacinis skundas buvo tenkintas, negalima teigti, kad šiuo atveju sprendimas buvo priimtas atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens naudai ir atitinkamai pastarasis teisės į
bylinėjimosi išlaidų atlyginimą neįgijo.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi
(II t., b. l. 18–24) atnaujino procesą administracinėje byloje Nr. A146-2840/2012, kurioje buvo priimta 2013 m. vasario 6 d. nutartis dėl 400 Lt bylinėjimosi išlaidų trečiajam
suinteresuotam asmeniui UAB „Corpus A“ atlyginimo iš pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje, ir perdavė bylą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
nagrinėti iš naujo.
Kiek tai susiję su proceso administracinėje byloje atnaujinimu pagal ABTĮ 153
straipsnio 2 dalies 10 punktą, teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju buvo sprendžiamas su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimo klausimas, kurį reglamentuoja
procesinės ABTĮ normos. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktas galimybę atnaujinti
procesą sieja ne su procesinės teisės normų, o su materialinės teisės normų pažeidi379
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mu, todėl pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies
10 punktą yra nepagrįstas.
Kiek tai susiję su proceso administracinėje byloje atnaujinimu pagal ABTĮ 153
straipsnio 2 dalies 12 punktą, teismas pažymėjo, jog nustačius, kad administracinių
teismų praktika prieštaringa, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi į tai
reaguoti ir imtis teisės aktuose nustatytų priemonių ją suvienodinti (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. P261-59/2011). Nurodė, jog tiek administracinėje byloje Nr. A146-2840/2012,
tiek administracinėje byloje Nr. A444-2486/2012 buvo nagrinėjamas Vyriausybės atstovo prašymas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių nustatyti mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą atitinkamuose Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose, šios bylos buvo analogiškos. Iš
bylos matyti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Corpus A“, priėmus Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimą, kreipėsi dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A146-2840/2012 išsprendė klausimą dėl
bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisė 400 Lt.
Kita vertus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A444-2486/2012, kurioje trečiasis suinteresuotas asmuo prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, teismas tokio reikalavimo netenkino.
Teismas pažymėjo, jog nors teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad 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 (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m.
liepos 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P520-40/2012), nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į nurodytus argumentus, siekiant suvienodinti teismų praktiką bei užtikrinti konstitucinį imperatyvą, kad analogiškos bylos būtų sprendžiamos tapačiai, yra
pagrindas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A146-2840/2012 vadovaujantis
ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir bylą perduoti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 159 str. 2 d.).
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

V.

Procesą šioje administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija perdavė bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Pabrėžtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog bylos, kurioje procesas
atnaujintas, ypatybė yra ta, kad nagrinėjant tokias bylas būtina atsižvelgti į nutartyje atnaujinti procesą apibrėžtas proceso atnaujinimo ribas (šiuo klausimu, žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010, p. 271–294, ir joje nurodytą praktiką, 2011 m. liepos 14 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011,
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2012 m. spalio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje
Nr. AS858-722/2012).
Pirmiausia reikia pažymėti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2013 m. gegužės 8 d. nutartimi procesą administracinėje byloje Nr. A146-2840/2012
atnaujino Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir
ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu, t. y. siekdamas užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Ši išvada padaryta atsižvelgus į nagrinėjamą administracinę bylą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-2486/2012, kuriose
buvo sprendžiami bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam suinteresuotam asmeniui klausimai. Atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria buvo atnaujintas procesas šioje administracinėje
byloje, turinį bei nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą, administracinės bylos dalį,
dėl kurios kilo ginčas, siekdama suvienodinti administracinių teismų praktiką, kad
būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau – ir Teismų įstatymas) 33
straipsnio 4 dalyje, ABTĮ 13 straipsnio 1 dalyje numatyto reikalavimo, išplėstinė teisėjų
kolegija pažymi, jog šioje byloje spręstina, ar nagrinėjamu atveju buvo tinkamai aiškintos ir taikytos teisės normos dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam suinteresuotam asmeniui.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog prieš pasisakant dėl administracinės bylos
esmės, svarbu yra apžvelgti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, susijusią su bylinėjimosi išlaidų priteisimu ir sąlygomis, kurioms esant tokios išlaidos yra
priteisiamos atitinkamai proceso šaliai. Kita vertus, pažymėtina, jog šioje nutartyje bus
pasisakoma tik dėl subjektų, turinčių teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, ir nebus
apžvelgiamos sąlygos ir teismų praktika, susijusi su terminais kreiptis dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bei procesinio pobūdžio reikalavimu pagrįsti turėtas bylinėjimosi
išlaidas (ABTĮ 44–45 str.).
Pasisakydama pirmiau nurodytu aspektu, išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma
nurodo, jog kreipimasis į teismą siekiant apginti savo galbūt pažeistas teises, teisėtus
interesus ar įstatymų saugomus interesus yra subjektyvi tarptautinių ir nacionalinių
teisės aktų garantuota asmens teisė, kuri yra laikoma viena iš fundamentalių žmogaus
teisių (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str., Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 30 str. 1 d., Teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.). Nors bylos inicijavimas yra tik vienas iš teisės į teisminę gynybą aspektų, tačiau pats kreipimasis į teismą savaime nėra savitikslis dalykas, t. y. tokiu kreipimusi yra siekiama atkurti savo pažeistas ar ginčijamas teises arba apginti įstatymo saugomus interesus (žr., pvz., Europos
Žmogaus Teisių Teismo 1975 m. vasario 21 d. sprendimą byloje Golder prieš Jungtinę
Karalystę), be kita ko, gauti teismo sprendimo sprendimą, kuriuo kilęs ginčas būtų išsprendžiamas galutinai (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d.
sprendimą byloje Brumărescu prieš Rumuniją, 60–65 p.). Atitinkamai, tai lemia, kad
teisė į teisminę gynybą nėra vien procesinio pobūdžio teisė, kuri galėtų būti tapatinama su teise kreiptis į teismą. Teisė į teisminę gynybą apima ir byloje dalyvaujančių
asmenų teisę, kad teismas priimtų procesinį sprendimą, atitinkantį tarp šalių susiklosčiusius materialinius teisinius santykius ir procesinę padėtį byloje (žr., pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 25 d.
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nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008). Kita vertus, taip pat pažymėtina,
jog teisminės gynybos prieinamumas yra tiesiogiai susijęs su teises ginančių asmenų
galimybėmis pakelti bylinėjimosi išlaidų naštą ir galimybėmis pagrįstas, racionalias išlaidas susigrąžinti. Manytina, jog šiuo tikslu įstatymų leidėjas administracinėje teisenoje yra įtvirtinęs bylinėjimosi išlaidų institutą, kuris reglamentuojamas ABTĮ VI skirsnio
nuostatų.
Pažymėtina, jog sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo administracinė byla nėra sprendžiama iš esmės. Bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimai
taip pat nėra tarp šalių vykstančio materialinio teisinio pobūdžio ginčo dalis, kita vertus, šie klausimai yra glaudžiai susiję, nes administracinės bylos baigtis dėl tarp šalių
vykstančio materialinio teisinio pobūdžio ginčo nulemia bylinėjimosi išlaidų priteisimą ir jų paskirstymą.
Šiuo aspektu pabrėžtina, kad ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis konkrečiai numato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. 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 paprastai yra siejamas su kitos
šalies veiksmų (neveikimo) neteisėtumo pripažinimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS822-485/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m.,
p. 500–503). Taigi ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis iš esmės atspindi administracinėje byloje
vyraujančią bendrąją bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklę „pralaimėjęs moka“ (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo
25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008,
2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556- 503/2008, 2012 m. balandžio
6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-264/2012, 2013 m. kovo 14 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS552-238/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS858-211/2013).
Toks įtvirtintas teisinis reguliavimas lemia, kad administracinę bylą laimėjusioji
šalis faktiškai atgauna visas turėtas išlaidas ar patirtus nuostolius, susijusius su bylos
nagrinėjimu teisme, išskyrus tam tikrus atvejus, kai išlaidos neatitinka teisės aktų numatytų reikalavimų, yra nebūtinos, nepagrįstos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013). Tokia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims
taisyklė užtikrina, kad laimėjusiai bylą šaliai bus kompensuotos jos teisių gynybai išleistos lėšos. Be to, taisyklė, pagal kurią pralaimėjusi bylą šalis turi padengti ne tik savo,
bet ir kitos šalies turėtas bylinėjimosi išlaidas, saugo nuo nepagrįstų skundų ar atsikirtimų į skundus pareiškimo ir skatina siekti atkurti taiką tarp šalių alternatyviais neteisminiais būdais.
Pažymėtina, jog ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis expressis verbis taip pat numato, kad
tretieji suinteresuoti asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų
suinteresuotų asmenų teisės, t. y. trečiasis suinteresuotas asmuo tokiais atvejais, kaip ir
pareiškėjas, turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl
skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu;
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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 (ABTĮ 44 str. 2 d.). Be to, remiantis
ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, jis taip pat turi teisę reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas.
Pabrėžtina, jog nagrinėjamoje administracinėje byloje nesutariama, ar trečiasis
suinteresuotas asmuo turi ABTĮ 44 straipsnio 5 dalyje numatytą teisę gauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Taigi byloje keliamas procesinio pobūdžio klausimas dėl teisės
į bylinėjimosi išlaidas įgyvendinimo ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies pagrindu, todėl šiuo
atveju aktualus yra šios nurodytos teisės normos aiškinimas.
Pasisakydama dėl ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies aiškinimo ir taikymo, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytos normos įtvirtinimas iš esmės yra siejamas su trečiojo suinteresuoto asmens statusu administracinėje byloje. ABTĮ trečiąjį suinteresuotą
asmenį apibrėžia kaip administracinės bylos proceso šalį, t. y. asmenį, kurio teisėms ar
pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos (ABTĮ 48 str. 2 d.).
Pažymėtina, jog ABTĮ įpareigoja asmenį, teikiantį skundą (prašymą) administraciniam teismui, nurodyti ir trečiuosius suinteresuotus asmenis (ABTĮ 23 str. 1 d. 4 p.).
Be to, ir patys asmenys savo iniciatyva gali prašyti teismo juos įtraukti į prasidėjusį
administracinį procesą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis, tačiau galutinai dėl tokio prašymo tenkinimo sprendžiama atsižvelgus į konkretaus kilusio ginčo esmę, byloje pateiktus reikalavimus. Kita vertus, ir administracinis teismas turi veikti aktyviai
ir, įvertindamas situaciją, turi nustatyti potencialius administracinio proceso dalyvius,
jų teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi buvimą ar nebuvimą ir nuspręsti, ar ateityje tam tikrų asmenų materialiosioms teisėms ir pareigoms teismo sprendimas gali
turėti kokios nors reikšmės, ar ne ir atitinkamai juos įtraukti į administracinį procesą
(ABTĮ 37 str. 4 d.). Tai nustatytina atsižvelgus į trečiojo suinteresuoto asmens santykių
su kiekviena iš ginčo šalių arba ginčo objektu pobūdį, taip pat į faktinį skundo pagrindą. Pažymėtina, jog tokių asmenų nenustatymas ir neįtraukimas į procesą, kai pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą nusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti byloje
asmenų teisių ir pareigų, yra pripažįstamas teismo sprendimo negaliojimo pagrindu
(ABTĮ 142 str. 2 d. 2 p.).
Atsižvelgus į nurodytus argumentus, darytina išvada, jog trečiojo asmens turėtas
bylinėjimosi išlaidas sąlygoja jo dalyvavimas administraciniame procese, nes jis dalyvaudamas procese teikia savo nuomonę, argumentus administracinėje byloje nagrinėjamais klausimais, kurie iš esmės yra susiję su jo teisėmis, teisėtais interesais ar pareigomis. Todėl trečiųjų suinteresuotų asmenų pripažinimas subjektais, kuriems gali būti
skirstomos bylinėjimosi išlaidos, atitinka trečiųjų suinteresuotų asmenų instituto paskirtį – sudaryti sąlygas nurodytiems asmenims ginti savo teises ir interesus.
Kita vertus, pažymėtina, jog trečiojo suinteresuoto asmens teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą expressis verbis riboja ABTĮ. Iš ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies normos konstrukcijos matyti, jog teisinė prielaida trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisti bylinėjimosi išlaidas yra nustatymas, kad išnagrinėjus bylą buvo patenkintos ar apgintos jo
teisės baigiamuoju teismo procesiniu sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1223/2012,
2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1309/2012).
Sąvoka „galutiniu teismo sprendimu yra patenkinamos ar apginamos jo tei383
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sės” yra vertinamoji ir kiekvieną kartą atsižvelgus į konkrečios administracinės bylos kontekstą turi būti sprendžiama dėl teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą buvimo ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies pagrindu, t. y. įvertinama priimto teismo sprendimo
reikšmė ir poveikis trečiojo suinteresuoto asmens teisėms ir konstatuojama, ar priimtu teismo sprendimu yra patenkintos ar apgintos jo teisės. Iš esmės toks teismo vertinimas atsispindi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1458/2012, 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011, 2013 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A143-89/2013, 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A143-1341/2012, 2012 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520747/2012). Pažymėtina, jog kitais atvejais teisinių prielaidų priteisti bylinėjimosi išlaidas trečiajam suinteresuotam asmeniui ABTĮ nenumato (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A502-104/2011).
Manytina, jog ginčo santykio ir trečiojo suinteresuoto asmens vaidmens (suinteresuotumo) procese įvertinimas yra svarbus, nes situacija, kai dėl visiškai nepagrįsto pareiškėjo kreipimosi į teismą trečiojo suinteresuoto asmens faktiškai patirtos išlaidos, kai priimtu teismo sprendimu būtų patenkintos ar apgintos jo teisės, nebūtų
atlyginamos, nepateisinama teisingumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo požiūriu.
Ir priešingai – situacija, kada trečiajam suinteresuotam asmeniui būtų priteisiamos išlaidos iš pareiškėjo net ir tada, kai suinteresuotas asmuo į bylą buvo įtrauktas paties
suinteresuoto asmens prašymu ar teismo iniciatyva ir bylos baigtis niekaip nepaveikė
trečiojo suinteresuoto asmens teisių ir pareigų, neatitiktų teisingumo kriterijaus, pažeistų procesinę pusiausvyrą ir sudarytų prielaidas teisę į teisminę gynybą ribojančiam
poveikiui.
Apibendrindama nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, jog
kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, pirmiausia būtina įvertinti
ginčo turinį, nustatyti, kaip pareiškėjo reikšti reikalavimai yra susiję su trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis, su kurios ginčo šalies pozicija sutapo trečiojo suinteresuoto
asmens interesai byloje, t. y. kurios ginčo šalies poziciją palaikė trečiasis suinteresuotas
asmuo, ar teismo sprendimas buvo priimtas tos ginčo šalies naudai, ar atsiranda, pasikeičia, pasibaigia trečiojo suinteresuoto asmens teisės po priimto teismo sprendimo
ir ar atitinkamų teisių atsiradimas, pasikeitimas, pabaiga yra palankus (nepalankus)
trečiajam suinteresuotam asmeniui, ar patenkintas trečiojo suinteresuoto asmens interesas, dėl kurio jis dalyvavo ir kurio jis siekė byloje, dėl kokių priežasčių susidarė
bylinėjimosi išlaidos ir kt. Tik įvertinus visumą teisiškai reikšmingų aplinkybių, galima
nustatyti, ar priimtu galutiniu res judicata galią turinčiu teismo sprendimu buvo patenkintos ar apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės. Pabrėžtina, kad aplinkybė, jog
teismo priimtu baigiamuoju aktu yra patenkintos arba apgintos trečiojo suinteresuoto
asmens teisės, negali būti išimtinai siejama vien tik su faktu, kad buvo priimtas atsakovui, kurio interesus ir poziciją trečiasis suinteresuotas asmuo byloje palaikė, formaliai
palankus teismo sprendimas, t. y. pareiškėjo skundas buvo atmestas. Pareiškėjo reikalavimas teismo sprendimu gali būti atmestas dėl labai įvairių tiek proceso, tiek materialios teisės priežasčių (pvz., pareiškėjas pasirinko netinkamą, administracinių bylų
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teisenos reikalavimų neatitinkantį pažeistų teisių gynybos būdą; nustatoma, kad kreipimosi į teismą metu buvusi pažeista teisė, teismo sprendimo priėmimo metu nebėra
pažeidžiama, nes pats atsakovas nutraukė ar pašalino teisės pažeidimą, tačiau pareiškėjas savo reikalavimo neatsisakė; ir kt.), tačiau tai nereiškia, kad skundo atmetimas pats
savaime apgina ar patenkina trečiojo suinteresuoto asmens teises, kai jo interesai byloje sutampa su atsakovo pozicija. Būtina vertinti visas teisiškai reikšmingas aplinkybes.
VI.
Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog nustatant, ar UAB
„Corpus A“ įgijo teisę į jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, būtina įvertinti, ar
galutiniu teismo sprendimu buvo patenkintos arba apgintos jo teisės. Kaip minėta, šio
klausimo sprendimui būtina įvertinti kilusio ginčo pobūdį ir nustatyti, kokiu būdu pareiškėjo administracinėje byloje reikšti reikalavimai buvo susiję su trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis.
Išplėstinė teisėjų kolegija, pasisakydama šiuo aspektu, nurodo, jog nagrinėjamoje
administracinėje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo 2011 m. birželio 15 d. įsakyme Nr. 30-809 „Dėl administracijos
direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 30-117 „Dėl UAB „Corpus A“ skyrimo
Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ papildymo“ nustatyti mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą.
Pareiškėjo teigimu, nurodytas įsakymas neatitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 2.2 punkto. Administracinės bylos nagrinėjimo metu trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Corpus A“ palaikė atsakovo poziciją
ir nesutiko su pareiškėjo administracinėje byloje pateiktu įpareigojimu, t. y. nustatyti
mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 8 d. priimtame sprendime (I t., b. l. 107–118) nurodė, kad pirmosios instancijos teismui nagrinėjant bylą ir
priimant 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą atsakovas jau buvo patvirtinęs naujos redakcijos (2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. 30-454) Bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus. Šis norminis teisės aktas buvo priimtas po to, kai Vyriausybės atstovas
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu ištirti 2011 m. redakcijos Bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų teisėtumą (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 30-637).
Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą
Nr. I-2029-580/2012 Vyriausybės atstovui atsisakius savo pareiškimo, kadangi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. vasario 29 d. įsakymu
Nr. 30-454 (žr. www.vilnius.lt) pakeitė 2005 m. redakcijos Bendrosios nuosavybės
administravimo nuostatus (2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 30-637 redakcija) ir
juos suderino su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo
Nr. 603 nuostatomis. 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 30-454 pakeisdamas Bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, jų 8.1 punktą išdėstė nauja redakcija, nustatydamas, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja mėnesinį mokestį „už bendrosios nuosavybės administravimą
– pagal mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą, kuris nurodytas savival385
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dybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo sprendime skirti administratorių <...>“. Teismas pabrėžė, jog atsakovas minėtais 2012 m. redakcijos Bendrosios
nuosavybės administravimo nuostatų 8.1 punkto pakeitimais iš esmės pripažino, kad
ankstesnis jo nustatytas teisinis reguliavimas neatitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 2.2 punkto reikalavimo administracijos
direktoriaus ar jo įgalioto atstovo sprendime dėl bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo nurodyti mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog nors pareiškėjas prašymo teismui pateikimo metu ir nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme pagrįstai prašė įpareigoti atsakovą pakeisti skundžiamą įsakymą Nr. 30-809, nurodant
jame mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą, o pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šį pareiškėjo prašymą, materialinės ir procesinės teisės normas taikė
tinkamai, tačiau atsakovui pripažinus netekusiu galios 2008 m. sausio 16 d. įsakymą
Nr. 30-117, pareiškėjo suformuluoto reikalavimo – įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių įsakyme Nr. 30-809, kuriuo papildytas
2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 30-117, nustatyti mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą, atsakovo įpareigojimas koreguoti nebegaliojantį aktą tampa nepagrįstu ir objektyviai neįgyvendinamu, nes būtų sukurta situacija, kad viešojo administravimo subjektas įpareigojamas koreguoti netekusį galios individualų
administracinį aktą. Atitinkamai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į nagrinėtoje byloje susiklosčiusią situaciją, atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą tenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą
– pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atmetė kaip nepagrįstą. Iš
administracinės bylos medžiagos taip pat matyti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 4 d. nutartimi (I t., b. l. 157–172) administracinėje byloje
Nr. P520-244/2012 atsisakė atnaujinti procesą nurodytoje administracinėje byloje. Taigi
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimas ir jame pateikti išaiškinimai nebuvo pakeisti.
Vertindama priimtą teismo sprendimą išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma pastebi, jog teismo sprendimas – tai Lietuvos Respublikos vardu teisminės valdžios priimtas motyvuotas individualaus pobūdžio privalomasis teisės taikymo aktas, kuriuo
aiškinant ir taikant teisės normas konkretiems šalių santykiams, iš esmės ir galutinai
išsprendžiamas kilęs ginčas dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad teisingumo vykdymas suponuoja ir tai, jog galutinis
teismo sprendimas yra vientisas teisės aktas, kuriame nutariamoji dalis yra grindžiama motyvuojamojoje dalyje išdėstytais argumentais (žr., pvz., Konstitucinio Teismo
2006 m. sausio 16 d., 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimus). Vadovaujantis teismo sprendimo vientisumo principu, teismo sprendimas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant
į jo visumą, o ne į atskiras jo dalis (ABTĮ 87 str.). Pastebėtina, jog šiuo principu
inter alia reikia vadovautis ir sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir paskirstymo klausimą.
Nagrinėjamu atveju atsižvelgus į nurodytą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, į
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimo (kaip vien386
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tiso akto) turinį, darytina išvada, jog trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Corpus A“
šioje administracinėje byloje palaikė atsakovo reikalavimus ir nesutiko su pareiškėjo
pateiktu įpareigojimu – nustatyti mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą,
todėl atsižvelgiant į tai, jog iš esmės atsakovas patenkino pareiškėjo reikalavimus jau
po pareiškėjo kreipimosi į teismą ir pareiškėjo tikslas – nustatyti administravimo mokestį – buvo įgyvendintas, negalima teigti, kad šiuo atveju galutinis teismo sprendimas
buvo priimtas atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens naudai. Be to, trečiojo suinteresuoto asmens bylinėjimosi išlaidas labiausiai nulėmė atsakovo neteisėti sprendimai,
kurie vėliau (jau po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo) buvo paties
atsakovo ištaisyti. Byloje nėra duomenų, kad priimtas teismo sprendimas buvo realiai
naudingas trečiajam suinteresuotam asmeniui jo teisių ir pareigų visumos (pokyčio)
požiūriu, nes, kaip minėta, administravimo mokestis, su kurio nustatymu trečiasis suinteresuotas asmuo byloje nesutiko, faktiškai buvo nustatytas po to, kai pareiškėjas dėl
to inicijavo bylą. Vadinasi, šiuo atveju negalima teigti, kad priimtu teismo sprendimu
buvo patenkintos ar apgintos trečiojo suinteresuoto asmens teisės, nes iš esmės atsakovas pats geruoju nustatė mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą. Taigi
administracinės bylos nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens išreikštas interesas nebuvo patenkintas. Atsižvelgus į nurodytus argumentus, nėra teisinio pagrindo teigti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Corpus A“, vadovaujantis ABTĮ
44 straipsnio 5 dalimi, įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
Pastebėtina, jog priešingas situacijos vertinimas sudarytų prielaidas formaliai traktuoti priimtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 8 d.
sprendimą. Šiuo atveju, nors rezoliucinėje nurodyto teismo sprendimo dalyje yra nurodyta, jog pareiškėjo skundas atmestas, tokia rezoliucinė dalis suformuluota dėl to, kad
teismo sprendimo priėmimo dieną nebegaliojo teisės aktas, kurį įpareigoti koreguoti
prašė pareiškėjas. Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, jog vien tik formalistinis požiūris
į teisę neatitinka šių dienų teisės, teisingumo sampratos. Konstitucinis Teismas savo
doktrinoje taip pat ne kartą yra akcentavęs, jog formaliai teismo vykdomas teisingumas
nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija. Konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą (žr., pvz.,
Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2012 m. rugsėjo 25 d., 2012 m. gruodžio
19 d. nutarimus, 2013 m. liepos 3 d. sprendimą). Vadinasi, šioje nutartyje suformuotos
išvados, be kita ko, atitinka nurodytą Konstitucinio Teismo formuojamą doktriną.
Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta anksčiau, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 6 d. nutartyje nepagrįstai nurodė, jog administracinėje byloje galutiniu teismo sprendimu buvo apgintos
trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Corpus A“ teisės ir įstatymų saugomi interesai ir
jis įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atitinkamai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 6 d. nutarties dalis, kuria teismas trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Corpus A“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino iš
dalies ir priteisė UAB „Corpus A“ iš pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje
400 Lt su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą,
naikintina, ir šioje dalyje trečiojo suinteresuoto asmens prašymas atmestinas kaip nepagrįstas. Likusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 6 d. nutarties dalis paliktina nepakeista.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
162 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 6 d. nutarties dalį,
kuria teismas trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Corpus A“ prašymą dėl bylinėjimosi
išlaidų atlyginimo tenkino iš dalies ir priteisė trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB
„Corpus A“ iš pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje (kodas 188742632)
400 Lt (keturis šimtus litų) su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, panaikinti ir šią trečiojo suinteresuoto asmens UAB
„Corpus A“ prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą.
Likusią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 6 d. nutarties
dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.12.2. Dėl teismo, kuriam po proceso atnaujinimo buvo perduota iš naujo
nagrinėti administracinė byla, teisės vertinti, ar buvo paisoma prašymo dėl proceso
atnaujinimo padavimo terminų
Bylą, kurioje atnaujintas procesas, iš naujo nagrinėjantis pirmosios ar apeliacinės instancijos administracinis teismas nėra besąlygiškai saistomas nutartyje atnaujinti procesą pateikto vertinimo dėl prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminų. Šis (bylą iš naujo nagrinėjantis) teismas, nustatęs, jog yra praleisti Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatyme nustatyti naikinamieji terminai, paprastai turėtų priimti šio įstatymo 162 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą sprendimą – prašymą atmesti.
Priešingas vertinimas, t. y. kad prašymo dėl proceso atnaujinimo termino klausimas gali
būti sprendžiamas tik priimant nutartį dėl proceso atnaujinimo, suponuotų išvadą, jog net
tais atvejais, kai iš naujo nagrinėjant bylą paaiškėja (nustatomos) objektyvios aplinkybės,
kurios leidžia neabejotinai konstatuoti nepagrįstą termino prašymui dėl proceso atnaujinimo praleidimą, arba nustatoma akivaizdi prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėjusios teisėjų kolegijos klaida sprendžiant aptariamų terminų laikymosi klausimą, įsiteisėjęs
teismo sprendimas (nutartis, nutarimas) vis vien galėtų būti pakeistas ar panaikintas, o
susiklostę teisiniai santykiai – nepagrįstai pakeisti. Toks aiškinimas nebūtų suderinamas
su proceso atnaujinimo, kaip išskirtinio instituto, tikslais, aptariamų (naikinamųjų) terminų paskirtimi.
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Administracinė byla Nr. A756-818/2013
Procesinio sprendimo kategorija 61.2; 80.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. spalio 15 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko, Laimės
Baltrūnaitės, Ramūno Gadliausko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatui J. B., J. G.,
atsakovo atstovams V. S., I. R.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (Vilniaus miesto
žemėtvarkos skyriaus teisių perėmėjas) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba” skundą atsakovui Vilniaus miesto
žemėtvarkos skyriui (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė Korporacija „Matininkai“) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „JGK Statyba“ (toliau – ir UAB „JGK Statyba“) su skundu (I t., b. l. 2–4) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m.
gruodžio 22 d. sprendimo dalį ir tenkinti UAB „JGK Statyba“ skundą įpareigojant Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių (toliau – ir Žemėtvarkos skyrius) užtikrinti Žemės
reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Tvarka)
12 punkto vykdymą, projekto papildymo eigos kontrolę, pavedant UAB Korporacija
„Matininkai“ suderinti su UAB „JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirtos teritorijos
ribas.
Nurodė, kad 2004 m. rugsėjo 23 d. prašymu Nr. 01/196 UAB „JGK Statyba“ kreipėsi į Žemėtvarkos skyrių, prašydama užtikrinti Tvarkos 12 punkto vykdymą, pavedant UAB Korporacija „Matininkai“ projekto papildymo eigos kontrolę suderinti su
UAB „JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų
namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirtos teritorijos ribomis. Pareiškėjas atsakymo iš minėtų institucijų negavo, t. y. šios institucijos neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo (toliau – ir VAĮ) 28 straipsniu, pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apskrities admi389
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nistracinių ginčų komisiją (toliau – ir Administracinių ginčų komisija). Pagal Vyriausybės nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo
tvarkos 12 punktą, žemės reformos žemėtvarkos projektuose projektuojamų sklypų ribos aptariamos su kiekvienu asmeniu, pageidaujančiu privatizuoti ar nuomoti žemę,
tačiau niekas su UAB „JGK Statyba“ sklypo ribų neaptarinėjo, dėl ko buvo pažeistas
minėto akto vykdymas. Pagal Žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 26 d. įsakymu
Nr. 376 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo
metodikos (toliau – ir Metodika) 40 punktą, kai piliečiai, su kuriais derinami suprojektuoti žemės sklypai, nesutinka su suprojektuotų žemės sklypų vieta ir ribomis, jie per
15 darbo dienų nuo projekto derinimo savo nesutikimą bei pretenzijas raštu pateikia
žemėtvarkos skyriui, kuris privalo per 15 darbo dienų nuo pretenzijų pateikimo jas
išnagrinėti. Kadangi su pareiškėju sklypo ribų niekas nederino, nesuteikė informacijos
apie žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimą, pareiškėjas negalėjo pasinaudoti
minėtuose poįstatyminiuose aktuose jam suteikta galimybe reikšti savo nesutikimą ar
pretenzijas. Projekto svarstymas ir derinimas yra vienas iš projekto rengimo ir įgyvendinimo etapų (Metodikos 9.4 p.), kuriame UAB „JGK Statyba“ ne dėl savo kaltės nedalyvavo. Pagal Metodikos 19.7 punktą, informacija susijusi su žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimu yra vieša, todėl savo skundą pareiškėjas grindė ir VAĮ 19 ir
28 straipsnių nuostatomis, nustatančiomis, jog kiekviena viešojo administravimo institucija privalo priimti asmenų prašymus ir juos nagrinėti pagal savo kompetenciją, o
prašymo nagrinėjimas negali tęstis ilgiau kaip 30 dienų.
Atsakovas Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius atsiliepime į pareiškėjo skundą
(I t., b. l. 31–32) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.
Pažymėjo, kad pareiškėjas, prašydamas panaikinti Administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį, nenurodė, kurią būtent šio sprendimo
dalį jis prašo panaikinti. Vadinasi, pareiškėjo skundas neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 straipsnio 2 dalies
5 punkto reikalavimų. Be to, pareiškėjas nepateikė teismui ginčijamo akto, tuo pažeisdamas ABTĮ 24 straipsnio l dalies reikalavimus. Pareiškėjas taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (toliau – ir Žemės reformos įstatymas)
18 straipsnio 2 dalį, nes nesikreipė į Vyriausybės įgaliotą instituciją – Nacionalinę žemės tarnybą, kaip į ikiteisminę ginčo nagrinėjimo instituciją. Pareiškėjas skunde nenurodė derinimo būtinumo teisinio pagrindo, kokia teisės norma būtų pažeista neatlikus
tokio derinimo.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB Korporacija „Matininkai“ atsiliepimo į
skundą nepateikė.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu
(I t., b. l. 45-48) pareiškėjo skundą tenkino: panaikino Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. A(G)-30 ir įpareigojo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos
projekto rengėjas UAB Korporacija „Matininkai“, rengdamas Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, įvykdytų Vyriausybės
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1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo bei įgyvendinimo tvarkos 12 punktą ir suderintų su UAB „JGK Statyba“
1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini),
ribas.
Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apskrities administracinių
ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimu byla pagal pareiškėjo skundą buvo
nutraukta kaip nežinybinga, nes pareiškėjas pasinaudojo teismine gynyba dėl skundžiamos institucijos vengimo atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, o pareiškėjo reikalavimui įpareigoti atlikti veiksmus Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio
2 dalyje yra nustatyta speciali ikiteisminė skundų (dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų
bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo) nagrinėjimo tvarka. Minėtame
Administracinių ginčų komisijos sprendime nurodyta, kad pareiškėjas privalėjo šios
tvarkos laikytis ir tik vėliau ABTĮ nustatyta tvarka teikti skundą apygardos administraciniam teismui.
Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas Administracinių ginčų komisijai skundė Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus neveikimą.
2004 m. rugsėjo 23 d. prašymu Nr. 01/196 pareiškėjas kreipėsi į Žemėtvarkos skyrių, prašydamas užtikrinti Tvarkos 12 punkto vykdymą – pavedant UAB Korporacija
„Matininkai“ projekto papildymo eigos kontrolę suderinti su UAB „JGK Statyba“ 1500
gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių
objektų statybai skirtos teritorijos ribas (b. 1. 23–24). Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjo prašymą išnagrinėjo bei pranešė jam apie prašymo nagrinėjimo rezultatus, todėl atsakovo pozicija pagrįstai buvo pripažinta kaip neveikimas,
nes jis neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal VAĮ 19, 28 bei 31 straipsnių reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, Administracinių ginčų komisija pagrįstai (ABTĮ 5 str. 2 d.)
priėmė pareiškėjo skundą nagrinėti, tačiau nepagrįstai nutraukė bylą kaip nežinybingą. Administracinių ginčų komisijos sprendimo priėmimo metu Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas pagal UAB „JGK Statyba“
skundą nebuvo įsiteisėjęs, todėl jis negalėjo būti pagrindu nutraukti bylą, nes buvo privalomas tik po įsiteisėjimo (ABTĮ 96 str. 4 d.). Be to, Administracinių ginčų komisija
taip pat padarė nepagrįstą išvadą, jog pareiškėjas, teikdamas skundą, privalėjo laikytis
ginčo sprendimo tvarkos, numatytos Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje
(ši teisės norma taikoma skundams dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų
tinkamumo bei žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams). Skundams dėl žemės reformą vykdančių institucijų neveikimo įstatymas išankstinės ginčo sprendimo tvarkos nenustatė. Atsakovas
privalėjo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, jam tokių veiksmų neatlikus, pareiškėjo skundą Administracinių ginčų komisija privalėjo išnagrinėti iš esmės, o ne nutraukti bylą kaip nežinybingą. Atsižvelgdamas į išdėstytą, pirmosios instancijos teismas
konstatavo, jog Administracinių ginčų komisijos sprendimas yra naikintinas, nes dėl
nurodytų teisės aktų pažeidimų jis yra neteisėtas (ABTĮ 89 str. l d. l p.).
Aptardamas skundo reikalavimą įpareigoti atsakovą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendime nustatyta, kad Lietuvos Res391
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publikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 145p pareiškėjui gyvenamųjų namų komplekso statybai buvo skirtas 42,8 ha žemės sklypas, esantis (duomenys
neskelbtini), Vilniaus rajone. Minėtas sklypas buvo skirtas Vilniaus miesto statomo jaunimo gyvenamojo komplekso direkcijai, kurios teisių perėmėja nuo 1991 m. rugpjūčio
19 d. yra UAB „JGK Statyba“. Žemės sklypas buvo perduotas 1990 m. gegužės 25 d.
aktu Vilniaus statomo jaunimo gyvenamojo komplekso direkcijai pagal atribojimo brėžinyje nurodytas ribas. Sklypas vietoje buvo pažymėtas gelžbetoniniais riboženkliais,
buvo parengti iki šiol galiojantys detalūs sklypo planai. Tai patvirtina, kad pareiškėjas
teisėtai valdo ir naudoja 33 ha žemės sklypą ir jokių įrodymų, paneigiančių pareiškėjo teises į jo valdomą minėtą žemės sklypą byloje nėra. Pareiškėjui perduotas žemės
sklypas Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto Vilniaus ir Trakų rajono savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo 1996 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. I-1304
priskirtas ir perduotas Vilniaus miesto savivaldybei.
Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas yra įsiteisėjęs ir šiai bylai turi prejudicinę
reikšmę, todėl juo nustatyti faktai iš naujo neįrodinėtini. Kadangi Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu nustatyta, kad pareiškėjas teisėtai naudoja 33 ha žemės sklypą, šiuo metu esantį Vilniaus miesto (duomenys
neskelbtini), ir siekia įteisinti faktinius nuomos santykius, teismas konstatavo, jog pareiškėjas pagrįstai kėlė reikalavimą taikyti ginčo santykiams Tvarkos nuostatas, nes
Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 5516-01 nuo 2003 m.
lapkričio 15 d. buvo pradėtas rengti Vilniaus Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto pildymas, į kurio rengimo teritoriją patenka ir pareiškėjo valdomas žemės sklypas. Pagal Tvarkos 12 punktą žemės reformos žemėtvarkos
projektuose projektuojamų sklypų ribos aptariamos su kiekvienu asmeniu, pageidaujančiu privatizuoti ar nuomoti žemę. Pareiškėjas nurodė ir atsakovas nepaneigė, jog
žemės sklypo ribų niekas neaptarinėjo, nors yra rengiamas žemės reformos projekto
papildymas.
Atsižvelgiant į Tvarkos 12 punktą, Metodikos 40 punktą bei į tai, kad žemės sklypo ribos nebuvo derinamos su pareiškėju, teismas konstatavo, jog tuo buvo apribota
pareiškėjo teisė dalyvauti rengiant žemės reformos projektą, todėl ši jo teisė turi būti
ginama. Teismas vadovavosi Metodikos 90 punktu ir padarė išvadą, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą užtikrinti Tvarkos 12 punkto vykdymą yra pagrįstas.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius (toliau – ir apeliantas) apeliaciniame skunde (I t., b. l. 51–54) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo
2005 m. balandžio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – UAB „JGK
Statyba“ skundą atmesti.
Teigė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino pateiktus įrodymus
ir netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl 2005 m. balandžio 1 d. sprendimas yra naikintinas. Apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:
1. Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad nurodyto komplekso statybai buvo skirtas
būtent 33 ha ploto žemės sklypas, kad šis sklypas buvo suteiktas pareiškėjui ir kad toks
sklypas yra suformuotas. Teismas taip pat netinkamai konstatavo, kad pareiškėjas val392
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do 33 ha žemės sklypą, kadangi toks žemės sklypas nėra suformuotas ir įregistruotas
nekilnojamojo turto registre. Negalima teisėtai valdyti daikto, kurio nėra. Pareiškėjas
nepateikė 33 ha sklypo plano, geodezinių matavimų, o pirmosios instancijos teismas
dalyje dėl įpareigojimo atlikti veiksmus priėmė sprendimą neegzistuojančio dalyko atžvilgiu. Taip pat nėra duomenų, kad 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ numatytas
plotas yra 33 ha. Be to, teiginys, kad UAB „JGK Statyba“ naudojasi 33 ha žemės sklypu
neatitinka tikrovės, nes Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2000 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 513V patvirtino „JGK Salotė“ ketvirto kvartalo antros dalies nedidelių veiklos mastų detalųjį planą 6,3033 ha žemės plote. Šią suplanuotą teritoriją kaip atskirą
6,3033 ha žemės sklypą Vilniaus apskrities viršininkas 2000 m. spalio 26 d. išnuomojo
99 metams UAB „JGK Statyba“. UAB „JGK Statyba“ išnuomotame žemės sklype vykdė
statybos darbus ir pastatytus pastatus pardavė kitiems asmenims, todėl pagal susitarimus prie Valstybinės žemės nuomos sutarties, buvo mažinamas pareiškėjo nuomojamas plotas ir šiuo metu pareiškėjas iš valstybės nuomoja 43,950 kv. m plotą.
2. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 133 patvirtintas ir Vilniaus rajono valdybos sprendimu Nr. 511 pakoreguotas ir patikslintas Jaunimo gyvenamojo komplekso, esančio (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, Vilniaus
rajone (pagal dabartinį administracinį teritorinį suskirstymą Vilniaus mieste) detalusis planas, kuriuo suplanuotos teritorijos ribos nesutampa su 1980 m. atribojimo brėžinyje nurodytomis ribomis ir apima kitą, nei 33 ha, plotą. Todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, netinkamai taikė Vyriausybės 1998 m.
balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Tvarkos 12 punktą, kadangi nurodyta
norma įpareigoja derinti su asmenimis projektuojamas žemėnaudas arba pageidaujamus nuomoti (privatizuoti) sklypus, tačiau ginčijamame sprendime nurodytas 33 ha
sklypas nelaikytinas atitinkančiu šią sąvoką. Įpareigojimas užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas UAB Korporacija „Matininkai“ įvykdytų Tvarkos
12 punktą ir suderintų su UAB „JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“
individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypo ribas, yra neįvykdytinas, kadangi nurodytas plotas nelaikytinas žemės
sklypu ir nėra nurodytinas žemės reformos žemėtvarkos projekte dalykas. Be to, nurodytoje teritorijoje suformuoti sklypai, kurie nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims, ir naujo žemės sklypo suformavimas ant jau suformuotų ir įregistruotų nekilnojamojo turto registre sklypų negalimas.
Pareiškėjas UAB „JGK Statyba“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (I t., b. l. 60–61)
prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą
palikti nepakeistą, o atsakovo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus apeliacinį skundą
atmesti.
Teigė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 buvo nustatyta, jog UAB „JGK Statyba“ teisėtai valdo ir
naudoja 33 ha žemės sklypą ir jokių įrodymų, paneigiančių UAB „JGK Statyba“ teisę į
jos valdomą minėtą žemės sklypą, atsakovas nepateikė. Pagal ABTĮ 58 straipsnio 2 dalį,
aplinkybės nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje byloje
iš naujo neįrodinėjamos nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie
patys asmenys. Tokiu būdu, priešingi atsakovo teiginiai dėl UAB „JGK Statyba“ teisėtai
valdomo ir naudojamo 33 ha žemės sklypo ploto yra nepagrįsti ir neteisėti. Taip pat
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visos aplinkybės dėl pareiškėjo naudojamo 33 ha žemės sklypo ploto atsakovui yra žinomos, o priešingi teiginiai yra klaidinantys teismą.
Pareiškėjas nesutiko ir su atsakovo teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas
priėmė sprendimą „neegzistuojančio dalyko atžvilgiu“. Minėtos aplinkybės taip pat
buvo nustatytos įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio 2004 m. gruodžio 16 d.
sprendimu administracinėje byloje Nr. I4-1078/04, kuris turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai.
Be to, nors atsakovas teigia, jog į dalį UAB „JGK Statyba“ skirtų žemės sklypų yra
įregistruotos trečiųjų asmenų daiktinės teisės, tačiau tokios informacijos teismui nepateikė, nedalyvavo bylos nagrinėjime pirmosios instancijos teisme, nors jam apie tai
buvo pranešta tinkamai, ir šių klausimų išvis nekėlė. Atsakovas piktnaudžiauja savo
procesinėmis teisėmis ir vilkina bylos nagrinėjimą, kadangi apeliaciniame skunde nurodo aplinkybes, dėl kurių pirmosios instancijos teismui nepasisakė, ir jas patvirtinančių įrodymų nepateikė.
Pagal Tvarkos 12 punktą žemės reformos žemėtvarkos projektuose projektuojamų sklypų ribos aptariamos su kiekvienu asmeniu, pageidaujančiu privatizuoti
ar nuomoti žemę. Atsakovui yra žinomas pareiškėjo siekis išsinuomoti jam Vyriausybės potvarkiu suteiktą ir pareiškėjo teisėtai naudojamą sklypą. Todėl atsakovo teiginiai, jog minėta norma pareiškėjo atžvilgiu nėra taikytina, visiškai nepagrįsti ir
nemotyvuoti. Iki šiol niekas su UAB „JGK Statyba“ sklypo ribų neaptarinėjo, dėl ko
yra pažeistas minėto teisės akto vykdymas. Todėl pirmosios instancijos teismas savo
2005 m. balandžio 1 d. sprendimu pagrįstai įpareigojo atsakovą atlikti jam pagal įstatymą priklausančius atlikti veiksmus.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartimi (I t., b. l. 90–95) Vilniaus apygardos administracinio teismo
2005 m. balandžio 1 d. sprendimą paliko nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą
atmetė.
Teismas nurodė, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje
4
Nr. I -1078/04, kurioje dalyvavo tos pačios šalys, kaip ir šioje byloje, nustatyta, kad pareiškėjui suteiktas žemės sklypas patenka į Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo rengimo teritoriją. Šiuo teismo sprendimu
atsakovas buvo įpareigotas žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjui pateikti
Buivydiškių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės planą,
į kurį patenka ir pareiškėjui priskirtas žemės sklypas. Atsižvelgęs į tai, apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo buvo atsiradę teisiniai
santykiai žemės reformos žemėtvarkos projekto Buivydiškių kadastro vietovėje rengimo srityje, kurie tiek pareiškėjui, tiek atsakovui sukūrė atitinkamas teises ir pareigas
rengiant šį projektą.
Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas 2004 m. rugsėjo 23 d. raštu kreipėsi į
atsakovą, nurodydamas, jog žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas neatlieka su pareiškėju jam priskirto žemės sklypo ploto ir vietos ribų suderinimo veiksmų bei prašė užtikrinti šių veiksmų atlikimą. Į šį pareiškėjo prašymą atsakovas neatsakė, t. y. dėl šio prašymo nustatyta tvarka nepriėmė jokio sprendimo. Vilniaus
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apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 5516-01 3.2.3 punktu atsakovui buvo pavesta kontroliuoti projekto rengimo eigą. Be to, Tvarkos 18 punktu
(2002 m. balandžio 20 d. redakcija) atsakovas buvo įpareigotas per 15 darbo dienų išnagrinėti pateiktas tokio pobūdžio pretenzijas. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas
konstatavo, jog atsakovui nesiėmus jokių veiksmų dėl pareiškėjo pateikto prašymo, jis
neatliko jam priskirtų pareigų, nes neįvykdė minėtų teisės aktų reikalavimų bei kartu
pažeidė ir pareiškėjo teises, kurios pastarajam atsirado žemės reformos žemėtvarkos
projekto rengimo procese.
V.
Atsakovo teisių perėmėjas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
kovo 10 d. nutarimo Nr. 248 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo“ 5.4 p.)
2012 m. gegužės 31 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismu padavė prašymą (II t., b. l. 100–116), kuriuo prašė: 1) atnaujinti procesą administracinėje byloje
Nr. I-647-8/2005; 2) nustačius, kad praleistas terminas prašymui atnaujinti procesą paduoti, šį terminą atnaujinti; 3) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2005 m. balandžio 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 ir priimti
naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo UAB „JGK Statyba“ skundą atmesti kaip nepagrįstą; 4) sustabdyti išieškojimą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m.
balandžio 1 d. sprendimo pagrindu 2005 m. spalio 4 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. I-647-8. Pagrindas atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje – ABTĮ 153
straipsnio 2 dalies 5 punktas (kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo
sprendimas, nuosprendis, kuris buvo pagrindas priimti tą sprendimą, nutarimą ar
nutartį).
Atsakovas paaiškino, kad UAB „JGK Statyba“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą (administracinės bylos Nr. I4-1078/2004), kuriame teismo
prašė įpareigoti atsakovą Žemėtvarkos skyrių pažymėti Vilniaus rajono Buivydiškių
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme valstybės išperkamos ir UAB „JGK Statyba“ gyvenamųjų namų komplekso statybai suteiktos žemės
plotus bei ribas. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. gruodžio 16 d.
sprendimu UAB „JGK Statyba“ skundą patenkino ir konstatavo, jog UAB „JGK Statyba“ teisėtai valdo ir naudoja 33 ha žemės sklypą ir tai nenuginčyta. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje įsiteisėjo 2004 m. gruodžio 29 d.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą
Nr. I-647-8/2005 pagal UAB „JGK Statyba“ skundą dėl Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. A(G)-30 dalies panaikinimo
ir įpareigojimo atlikti veiksmus, 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu pareiškėjo skundą
tenkino. LVAT 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A8-875/2005
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą paliko
nepakeistą.
LVAT 2005 m. spalio 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P5-104/2005 išnagrinėjo L. S., I. N. ir J. V. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje
Nr. I4-1078/2004 ir konstatavo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas
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2004 m. gruodžio 16 d. sprendime pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų
teisių ir pareigų, todėl vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, atnaujino procesą Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje
byloje Nr. I4-1078/2004 ir perdavė šią bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Bylą iš naujo išnagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2009 m.
kovo 26 d. sprendime (naujos administracinės bylos Nr. I-386-142/2009) konstatavo, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo naujos aplinkybės, paneigiančios pareiškėjo UAB „JGK Statyba“ teisę reikalauti, jog 33 ha žemės sklypas, esantis (duomenys
neskelbtini) seniūnijoje, Vilniaus mieste, būtų priskirtas valstybės išperkamai žemei, ir
nusprendė pareiškėjo UAB „JGK Statyba“ skundą atmesti bei panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I4-1078/2004. 2009 m. kovo 26 d. sprendime teismas nurodė, kad dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p skirto 42,8 ha
žemės sklypo gyvenamųjų namų komplekso statybai ir dėl susiklosčiusių teisinių
santykių tarp UAB „JGK Statyba“ bei valstybinės žemės patikėtinio Vilniaus apskrities viršininko yra išsamiai pasisakyta Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio
3 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-430-45/2006 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2008 m. rugsėjo 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-484/2008. Žemės nuomos santykiai tarp valstybinės žemės patikėtinio Vilniaus apskrities viršininko ir UAB „JGK
Statyba“ baigėsi 2000 m. gegužės 24 d., sutartis atnaujinta nebuvo.
LVAT 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi 2009 m. kovo 29 d. sprendimą palikto nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 26 d. sprendime pagrįstai nurodė, jog vadovaujantis
ABTĮ 58 straipsnio 2 dalimi, teismas iš naujo neįrodinėja faktų, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje (Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio
3 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-430-45/2006 bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-484/2008) tarp tų pačių šalių. Teisėjų kolegija taip pat sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada šioje administracinėje byloje, kad pasibaigus teisiniams santykiams, kuriems atsirasti
pagrindas buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkis
Nr. 142p, šiuo aktu pareiškėjas negali pagrįsti teisės reikalauti, kad atsakovas rengtų žemės reformos projekto papildymą ir suteiktą minėtu potvarkiu žemės sklypą pažymėtų
kaip valstybės išperkamą žemę.
Taigi prašymas atnaujinti procesą grindžiamas tuo, kad administracinėje byloje
4
Nr. I -1078/2004 (kurioje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio
16 d. sprendimas turėjo prejudicinę reikšmę priimant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą ir LVAT 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartį)
buvo atnaujintas procesas ir bylą išnagrinėjus iš naujo, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 26 d. priėmė sprendimą, kuriuo nutarė panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. (administracinėje byloje
Nr. I4-1078/2004) priimtą sprendimą ir pareiškėjo UAB „JGK Statyba“ skundą atmesti kaip nepagrįstą. Įsiteisėjus LVAT 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarčiai, teismo nustatytos
aplinkybės ir padarytos išvados yra iš esmės priešingos aplinkybėms bei išvadoms, nustatytoms 2004 m. gruodžio 16 d. sprendime nagrinėjant tą pačią bylą.
Apie LVAT 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį atsakovui tapo žinoma šios nutarties
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paskelbimo dieną, tačiau atsakovas nežinojo, jog pareiškėjas, ignoruodamas teismų
sprendimus, kuriais teismai konstatavo, kad UAB „JGK Statyba“ 2000 m. gegužės 24 d.
pasibaigus nuomos teisiniams santykiams, neturi reikalavimo teisės dėl viso jo nurodomo 33 ha žemės sklypo, reikalaus, kad antstolė tęstų vykdymo veiksmus. Apie tokius UAB „JGK Statyba“ ketinimus sužinojo tik 2012 m. balandžio 12 d. gavęs antstolės
V. M. 2012 m. balandžio 10 d. patvarkymą. Todėl trijų mėnesių terminas prašymui atnaujinti procesą paduoti turi būti skaičiuojamas nuo nurodytos datos.
Be to, atsakovas mano, kad visos šios aplinkybės nagrinėjamu atveju patvirtina viešojo intereso egzistavimo faktą. Egzistuojantis viešasis interesas turi būti vertinamas kaip savarankiškas pagrindas atnaujinti procesą administracinėje byloje
Nr. I-647-8/2005.
Pareiškėjas UAB „JGK Statyba“ atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo
(III t., b. l. 1–4) nurodė, kad su prašymu dėl proceso atnaujinimo nesutinka ir prašė jo
netenkinti. Atsiliepimą grindė tokiais argumentais:
1. Nuo 2005 m. balandžio 1 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip 5 metai (6 metai 9 mėnesiai ir 22 dienos), todėl
Nacionalinės žemės tarnybos prašymas dėl proceso atnaujinimo negalėjo būti paduotas. Prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus ir kitą įstatymu nustatytą
terminą – nuo tos dienos, kada Nacionalinė žemės tarnyba sužinojo apie jos prašyme
nurodytą LVAT 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį, kurią Nacionalinė žemės tarnyba nurodo, kaip proceso atnaujinimo pagrindą, praėjo 21 mėnuo ir 7 dienos. Be to, ABTĮ 156
straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas negali būti atnaujintas ir dėl to, kad Nacionalinė
žemės tarnyba šį terminą prašo atnaujinti ne dėl svarbių priežasčių, o dėl to, jog nesitikėjo, kad UAB „JGK Statyba“ reikalaus, kad būtų tęsiamas 2005 m. spalio 4 d. užvestos
vykdomosios bylos Nr. 0015/05/02482 vykdymas.
2. Teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 nėra priimtas
2004 m. gruodžio 16 d. teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I4-1078/2004
pagrindu. 2009 m. kovo 26 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-386-142/2009
(kuriuo buvo panaikintas 2004 m. gruodžio 16 d. teismo sprendimas) teismas nurodė, kad išsprendžiamas UAB „JGK Statyba“ reikalavimas žemės reformos žemėtvarkos
projekto papildymo parengiamosios stadijos rengimo metu 33 ha ploto žemės sklypo pažymėjimo, kaip valstybės išperkamos žemės. Pripažinus, kad Nacionalinės žemės
tarnybos ir UAB „JGK Statyba“ teisiniai santykiai dėl žemės naudojimo yra civilinio
teisinio pobūdžio, teismas vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi dėl nuomos santykių buvimo (nebuvimo), tačiau nesivadovavo 2008 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-399/2008 dėl 33 hektarų žemės sklypo statuso. Teismų sprendimai dėl UAB „JGK Statyba“, Nacionalinės
žemės tarnybos ir pretendentų į nuosavybės teisių atkūrimą 33 ha žemės sklypo ribose teisinių santykių prieštaringi ir šie santykiai nėra išnagrinėti visais aspektais. UAB
„JGK Statyba“ yra ne tik valstybinės žemės nuomininkas, tačiau taip pat yra asmuo,
turintis užstatymo teisę ir teisę naudotis Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu
Nr. 142p paskirtu žemės sklypu bei siekti užstatymui skirtos žemės naudojimą įforminti nuomos ar žemės pirkimo-pardavimo sutartimis. Ginčuose dėl nuomos sutarčių
sudarymo būtina, jog UAB „JGK Statyba“ ir Nacionalinė žemės tarnyba žinotų 33 ha
žemės sklypo ribas, jas bendrai suderintų ir dėl to nesiginčytų.
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VI.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi
atnaujino terminą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos prašymui
dėl proceso atnaujinimo paduoti bei jį tenkino. Atnaujino procesą administracinėje
byloje Nr. I-647-8/2005 (Nr. A8-875/2005) pagal pareiškėjo UAB „JGK Statyba” skundą atsakovui Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir
perdavė bylą LVAT nagrinėti iš naujo bei sustabdė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005
vykdymą iki tol, kol bus iš naujo išnagrinėta administracinė byla ir įsiteisės šioje byloje
priimtas sprendimas.
Teisėjų kolegija nustatė, kad administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 Vilniaus
apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu tenkino pareiškėjo UAB „JGK Statyba“ skundą ir panaikino Vilniaus apskrities administracinių ginčų
komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimą bei įpareigojo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas UAB Korporacija „Matininkai“, rengdamas Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektą, įvykdytų Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu
Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo bei įgyvendinimo
tvarkos 12 punktą ir suderintų su UAB „JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha
ploto žemės sklypo, esančio Vilniaus miesto (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, ribas.
Šis teismo sprendimas įsiteisėjo 2005 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus nutartį. Šioje administracinėje byloje 2005 m. balandžio 1 d.
priimtu sprendimu buvo konstatuota, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo
2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu nustatyta, jog pareiškėjas teisėtai naudoja 33 ha žemės sklypą, esantį Vilniaus m. (duomenys neskelbtini) seniūnijoje ir siekia įteisinti faktinius nuomos santykius. 2005 m. balandžio 1 d. sprendime taip pat padaryta išvada,
kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas
turi prejudicinę reikšmę. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio
16 d. sprendimo prejudicinę reikšmę pripažino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartyje.
Nacionalinė žemės tarnyba, prašydama atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio
2 dalies 5 punkto pagrindu, neteisėtu bei panaikintu teismo sprendimu nurodė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 priimtą sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2005 m. spalio 5 d. nutartimi atnaujino procesą Vilniaus apygardos administracinio
teismo administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 bei perdavė bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas
2009 m. kovo 26 d. priėmė sprendimą (administracinė byla Nr. I-386-142/2009), kuriuo
panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I4-1078/04, ir pareiškėjo UAB „JGK Statyba“ skundą
atmetė. Teismas rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendime
civilinėje byloje Nr. 2-430-45/06 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 30 d.
nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-484/2008 padarytomis išvadomis, kad tarp valstybinės žemės savininko ir UAB „JGK Statyba“ buvo žemės nuomos santykiai, kurie baigėsi
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2000 m. gegužės 24 d., sutartis atnaujinta nebuvo. Vilniaus apygardos administracinis
teismas 2009 m. kovo 26 d. sprendime, be kita ko, konstatavo, kad pasibaigus teisiniams
santykiams, kuriems atsirasti pagrindu buvo 1990 m. gegužės 16 d. Vyriausybės potvarkis 142p, šiuo aktu pareiškėjas jau negali pagrįsti teisės reikalauti, kad atitinkamas
Vilniaus apskrities viršininko administracijos struktūrinis padalinys rengtų žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą ir suteiktą Vyriausybės potvarkiu sklypą pažymėtų kaip valstybės išperkamą žemę.
Šioje administracinėje byloje priimtas sprendimas buvo grindžiamas administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 nustatytomis aplinkybėmis, o išvada, kad pareiškėjas
teisėtai naudoja Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p skirtą 33 ha
žemės sklypą, esantį Vilniaus m. (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, šioje byloje buvo
laikoma prejudicine. Tačiau administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 2004 m. gruodžio
16 d. priimtas teismo sprendimas buvo panaikintas inter alia konstatavus, kad teisiniai
santykiai, kuriems atsirasti pagrindu buvo 1990 m. gegužės 16 d. Vyriausybės potvarkis 142p, yra pasibaigę ir šiuo aktu pareiškėjas jau negali pagrįsti teisės reikalauti, kad
atitinkamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos struktūrinis padalinys rengtų žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą ir suteiktą Vyriausybės potvarkiu
sklypą pažymėtų kaip valstybės išperkamą žemę. Administracinėje byloje, kurioje buvo
prašoma atnaujinti procesą priimtu sprendimu Žemėtvarkos skyrius buvo įpareigotas
užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas, rengdamas Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, suderintų
su UAB „JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto konkretaus ploto žemės sklypo –
33 ha, esančio Vilniaus miesto (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, ribas. Pareiškėjo teisė
į nurodyto dydžio žemės sklypą šioje byloje nebuvo vertinama – ji buvo pripažinta atsižvelgus į administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 nustatytas prejudicinę galią turinčias
aplinkybes.
Teisėjų kolegijos vertinimu, bylą nagrinėjant aptartos aplinkybės sudarė pagrindą
išvadai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas (administracinėje byloje Nr. I4-1078/04) buvo panaikintas kaip neteisėtas ar nepagrįstas, kuris turėjo lemiamos įtakos priimant sprendimą šioje byloje, todėl procesas
administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 galėtų būti atnaujinamas vadovaujantis ABTĮ
153 straipsnio 2 dalies 5 punktu.
Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja
prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia,
kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą,
teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo naujai paaiškėja aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nustatomi tam tikri pažeidimai. Šiuo atveju ABTĮ
numato proceso atnaujinimo institutą įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti, kuris taikomas tik ypatingais atvejais bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu.
ABTĮ 156 straipsnis nustato, kad 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. Asme399
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nims, 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. 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. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad ABTĮ 156 straipsnio 2 bei 3 dalyje nustatyti terminai yra naikinamieji, t. y. šiems terminams pasibaigus asmeniui išnyksta teisė
paduoti prašymą atnaujinti procesą (žr. pvz., 2007 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P2-117/2007; 2009 m. balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. P556-65/2009).
Atsakovas prašymą atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntė paštu – 2012 m. gegužės 31 d. (spaudas ant
voko, II t., b. l. 180). Todėl atsakovo kreipimosi su prašymu atnaujinti procesą šioje byloje dieną, nuo šioje byloje priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo (2005 m. rugsėjo 8 d.)
buvo praėję daugiau kaip penkeri metai. Ši aplinkybė, vadovaujantis ABTĮ 156 straipsnio 3 dalimi, eliminuoja prašymo atnaujinti bylos procesą pateikimo galimybę. Tačiau,
teisėjų kolegijos nuomone, nėra galimas teisės aktų aiškinimas vien pažodžiui. Teismas,
taikydamas net ir pakankamai aiškiai suformuluotas teisės normas, turi atsižvelgti į jų
paskirtį, sisteminį ryšį su kitomis teisės normomis, reglamentuojančiomis aktualius visuomeninius santykius. Iš Konstitucijos kylanti teismo, kaip vienintelės vykdančios teisingumą institucijos, priedermė teisingai išspręsti kiekvieną bylą lemia tai, kad teismas
ne tik iš esmės nagrinėdamas byloje kilusį materialinį teisinį ginčą vadovautųsi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bet šiuos principus taikytų ir spręsdamas procesinio pobūdžio klausimus. Šioje konkrečioje byloje matydama išskirtinę teisinę situaciją, bei tai, kad atsakovo nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai teikia itin
svarų pagrindą manyti, kad Nacionalinė žemės tarnyba gali būti įpareigojama vykdyti
teismo sprendimą, kurio įvykdymas yra neįmanomas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad
yra pagrindas spręsti atsakovo prašymo padavimo termino atnaujinimo klausimą.
Atsakovas neneigė, kad apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m.
rugsėjo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-415/2010, kuria buvo paliktas nepakeistas 2009 m. kovo 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-386-142/2009,
kuriuo buvo panaikintas 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I4-1078/04, sužinojo nutarties paskelbimo dieną – t. y. 2010 m. rugsėjo 24 d. Tačiau
į teismą dėl proceso administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 atnaujinimo nesikreipė,
nes nemanė, kad UAB „JGK Statyba“, ignoruodama teismų sprendimus: Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-430-45/2006
bei Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. civilinėje byloje Nr. 2A-484/2008,
taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A63-415/2010, kuriais teismai konstatavo, kad UAB „JGK
Statyba“ 2000 m. gegužės 24 d. pasibaigus nuomos teisiniams santykiams, neturi reikalavimo teisės dėl viso jo nurodomo 33 ha žemės sklypo, reikalaus, kad antstolė, užuot
nutraukusi vykdomąją bylą, tęs vykdymo veiksmus. Apie tokius UAB „JGK Statyba“
ketinimus sužinojo tik 2012 m. balandžio 12 d., gavęs antstolės 2012 m. balandžio 10 d.
patvarkymą.
Kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, atsižvelgiant į fak400
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tines konkrečios bylos aplinkybes, palikta spręsti teismo diskrecijai. Įvertinusi byloje
susidariusią išskirtinę situaciją, teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, padarė išvadą, kad prašymo atnaujinti procesą terminas šioje byloje atsakovui turi būti atnaujintas ir taip sudaryta galimybė patikrinti, ar
teismo sprendimas, kurio priverstinio vykdymo siekia pareiškėjas, tačiau kurio negalimumą įvykdyti akcentuoja atsakovas, panaikinus Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I4-1078/04, yra
teisėtas ir pagrįstas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

VII.

Procesą šioje administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kaip
matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutarties
administracinėje byloje Nr. P492 164/2012, procesas šioje byloje atnaujintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu – panaikinamas
kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis, kuris buvo pagrindas
priimti tą sprendimą, nutarimą ar nutartį.
Atsižvelgiant į pareiškėjo keliamas abejones dėl sprendimo atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje pagrįstumo, nagrinėjamu atveju pirmiausiai pasisakytina dėl
teismo, kuriam po proceso atnaujinimo buvo perduota iš naujo nagrinėti administracinę bylą, teisės vertinti, ar buvo paisoma prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo
terminų, apimties.
Šiuo klausimu paminėtina, kad, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 158 straipsnio 1 dalimi, prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudaryta teisėjų kolegija rašytinio proceso
tvarka, nekviesdama į posėdį bylos proceso dalyvių. Nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas įstatymų numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Prireikus
teismas turi teisę pareikalauti iš prašymą padavusio asmens papildomų įrodymų minėtais klausimais (Administracinių bylų teisenos įstatymo 158 str. 2 d.). Jeigu prašymas
paduotas nepraleidus įstatymo nustatytų terminų ir yra pagrįstas įstatymo numatytais
proceso atnaujinimo pagrindais, teismas priima nutartį dėl proceso atnaujinimo, kurioje nurodo, koks teismas nagrinės bylą iš esmės (Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 str. 2 d.). Priėmus šią nutartį dėl proceso atnaujinimo, byla nagrinėti iš naujo
paprastai perduodama tos pačios instancijos teismui, kurio sprendimas, nutarimas ar
nutartis yra skundžiami (Administracinių bylų teisenos įstatymo 160 str. 1 d.), kuris
bylą nagrinėja pakartotinai pagal pirmosios instancijos teismo proceso ar apeliacinio
proceso taisykles priklausomai nuo to, kurioje byloje buvo prašoma atnaujinimo
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 161 str.). Galiausiai Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalis nustato, jog kai atnaujinus procesą administracinis teismas išnagrinėja bylą iš naujo, tai priima vieną iš šių sprendimų: 1) atmesti prašymą, o apskųstą teismo sprendimą, nutarimą ar nutartį palikti nepakeistą; 2) pakeisti
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apskųstą sprendimą, nutarimą ar nutartį; 3) panaikinti apskųstą sprendimą, nutarimą
ar nutartį ir priimti naują sprendimą, nutarimą ar nutartį.
Iš šių nuostatų pirmiausiai matyti, kad įstatymo nustatyto termino pateikti prašymą atnaujinti procesą paisymas yra kumuliatyvi procesinė prielaida tenkinti šį prašymą, t. y. aplinkybė, jog suinteresuoti asmenys prašymą atnaujinti procesą pateikė
praleidę aptariamus terminus ir nėra pagrindo šių terminų atnaujinti, paprastai yra
pakankamas ir savarankiškas pagrindas atsisakyti tenkinti šį prašymą. Pabrėžtina ir tai,
kad aptariamų terminų nustatymas proceso įstatymuose nėra savitikslis, šių terminų
paskirtis yra užtikrinti susiklosčiusių teisinių santykių stabilumą, sudarant prielaidas
atitinkamų teisinių santykių subjektams tinkamai įgyvendinti savo teises ir teisėtus
interesus.
Iš tiesų proceso atnaujinimo institutas pripažįstamas kaip išimtinis būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t. y. jo taikymas galimas tik esant konkrečiai
įstatymo apibrėžtiems pagrindams ir sąlygoms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 24 d nutartis administracinėje byloje Nr. P520-110/2012;
2013 m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2662/2012). Siekiant užtikrinti normalią teisinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismo
sprendimais. Atnaujinus procesą tokiu sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis
neapibrėžtumas. Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo yra pažymėjęs, kad teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, garantuojama Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 straipsnyje, turi būti aiškinama Konvencijos preambulės kontekste, kurioje teisės viršenybės principas įtvirtintas kaip bendro Konvenciją taikančių šalių paveldo dalis. Vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas.
Vadovaujantis šiuo principu, prašymai atnaujinti procesą turi būti ribojami laiku, ir
res judicata galią įgijęs teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindams bei juos taikant neformaliai. Teisinis reglamentavimas, pagal
kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra
nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisės atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Nukrypimas
nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Brumarescu prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 28342/95); 2002 m.
liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Sovtransavto Holding prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 48553/99); 2007 m. kovo 1 d. sprendimas, priimtas byloje Sypchenko prieš
Rusiją (pareiškimo Nr. 38368/04); 2007 m. kovo 15 d. sprendimas, priimtas byloje
Volkov prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 8564/020) ir kt.; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502-48/2013;
2013 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556-139/2013).
Toliau nurodytina, jog vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo
156 straipsnio 1 dalimi, prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per
tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti
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apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. 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 (Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 str. 2 d.). Bet kuriuo atveju, remiantis Administracinių
bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 3 dalimi, 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, kuris nagrinėjamoje byloje netaikytinas. Atskirai paminėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog minėtų naikinamųjų vienerių ir (ar) penkerių metų terminų prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti praleidimas paprastai yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas
atmesti šį prašymą (žr. pvz., 2009 m. balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. P556-65/2009; 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146-85/2012;
2012 m. rugsėjo 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P261-161/2012; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P444-231/2012; 2013 m. birželio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P602-96/2013 ir kt.).
Minėta, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminų tenkinimo
klausimas yra išsprendžiamas šį prašymą nagrinėjančios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudarytos teisėjų kolegijos priimama nutartimi, kuri įsiteisėja jos paskelbimo momentu bei yra neskundžiama. Tačiau tai savaime nereiškia, kad
aptariamas klausimas dėl prašymo atnaujinti procesą padavimo ribojimo laiku nebėra
aktualus bylą, kurioje atnaujintas procesas, nagrinėjant iš naujo.
Iš tiesų Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios proceso įsiteisėjusiu teismo sprendimu užbaigtose administracinėse bylose atnaujinimą, nesuteikia Lietuvos 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
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 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;
2013 m. rugsėjo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-159/2013). Šios (tarpinės) procedūros, kurioje svarstoma, ar atnaujinti procesą, metu proceso įstatyme numatytų prielaidų procesui atnaujinti (įskaitant procesinius terminus) tenkinimas patikrinamas tik tiek ir tokia apimtimi, kiek tai yra būtina sprendimui atnaujinti procesą
įsiteisėjusiu teismo sprendimu užbaigtoje byloje priimti. Be to, nors priėmus sprendimą atnaujinti procesą atsiranda tam tikras atitinkamų santykių dalyvių teisinis neapibrėžtumas, tačiau res judicata galią turinčiu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutartimi ar nutarimu nustatyta ginčo šalių teisinė padėtis galutinai pasikeičia tik teismui iš
naujo išnagrinėjus atnaujintą bylą ir priėmus vieną iš Administracinių bylų teisenos
įstatymo 162 straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų. Kitaip tariant, nutartimi, kuria
procesas atnaujinamas, tik sudaromos prielaidos spręsti, ar procesinį sprendimą, dėl
kurio paduotas prašymas atnaujinti procesą, būtina pakeisti, panaikinti ar palikti nepakeistą, bet galutinai dėl apskųsto procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo nėra
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pasisakoma – tai turi būti daroma proceso atnaujinimo ribose ir apimtimi iš naujo
nagrinėjant bylą. Būtent teisėjų kolegijai, kuri nagrinėja atnaujintą bylą, tenka pareiga
ir išimtinė kompetencija priimti vieną iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 162
straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų, t. y. nuspręsti, ar būtina daryti intervenciją į
užbaigtoje byloje įsiteisėjusį teismo sprendimą, nutartį ar nutarimą ir jo pagrindu susiklosčiusius teisinius santykius. Galiausiai, skirtingai nei nutartyje atnaujinti procesą
nurodomi proceso atnaujinimo pagrindai, aptariami terminai nelemia bylos nagrinėjimo iš naujo ribų ir apimties – terminai šioje (proceso atnaujinimo) stadijoje svarbūs
tik nusprendžiant, ar procesas gali būti atnaujintas.
Šiomis aplinkybėmis, bei atsižvelgiant į tai, kad, kaip minėta, naikinamieji terminai, kaip teisinės tvarkos elementas, yra priemonė susiklosčiusių teisinių santykių
stabilumui, teisinių procedūrų operatyvumui, teisiniam apibrėžtumui ir tikrumui užtikrinti, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog bylą, kurioje atnaujintas procesas, iš
naujo nagrinėjantis pirmosios ar apeliacinės instancijos administracinis teismas nėra
besąlygiškai saistomas nutartyje atnaujinti procesą pateikto vertinimo dėl aptariamų
terminų. Šis (bylą iš naujo nagrinėjantis) teismas, nustatęs, jog yra praleisti Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyti naikinamieji terminai, paprastai turėtų priimti
šio įstatymo 162 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą sprendimą – prašymą atmesti.
Priešingas vertinimas, t. y., kad prašymo dėl proceso atnaujinimo termino klausimas
gali būti sprendžiamas tik priimant nutartį dėl proceso atnaujinimo, suponuotų išvadą, kad net tais atvejais, kai iš naujo nagrinėjant bylą paaiškėja (nustatomos) objektyvios aplinkybės, kurios leidžia neabejotinai konstatuoti nepagrįstą termino prašymui
dėl proceso atnaujinimo praleidimą, arba nustatoma akivaizdi prašymą dėl proceso
atnaujinimo nagrinėjusios teisėjų kolegijos klaida sprendžiant aptariamų terminų laikymosi klausimą, įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutarties, nutarimas) vis vien galėtų
būti pakeistas ar panaikintas, o susiklostę teisiniai santykiai – nepagrįstai pakeisti. Toks
aiškinimas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nebūtų suderinamas su šiame baigiamajame teismo akte aptartais proceso atnaujinimo, kaip išskirtinio instituto, tikslais,
aptariamų (naikinamųjų) terminų paskirtimi.
Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė praleidęs tiek Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalyje numatytą vienerių, tiek to paties straipsnio 3 dalyje nurodytą penkerių
metų naikinamuosius terminus. Todėl, laikantis minėtų proceso taisyklių, nagrinėjamu
atveju pareiškėjo prašymas revizuoti įsiteisėjusius ir res judicata galią įgijusius Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartį turi būti atmestas. Pabrėžtina, jog šioje byloje nenustatyta jokių objektyviais duomenimis pagrįstų išskirtinų
ir (ar) ypatingų aplinkybių, kurios leistų kitaip vertinti aptariamų terminų pažeidimą
ir šio pažeidimo pasekmes. Priešingai, ginčo atveju šie terminai iš esmės buvo praleisti,
nes atsakovas nesielgė apdairiai ir rūpestingai, rėmėsi objektyviai nepagrįstomis prielaidomis apie galimus UAB „JGK Statyba“ veiksmus, susijusius su įsiteisėjusio teismo
sprendimo vykdymu, nepagrįstai ilgai delsė kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo
šioje administracinėje byloje. Toks atsakovo nerūpestingumas, delsimas, neatsakingumas, esant šioje byloje susiklosčiusioms aplinkybėms, negali būti pateisinamas ir sudaryti pagrindą revizuoti įsiteisėjusį teismo sprendimą atnaujinus procesą, kai įstatyme nustatytas naikinamasis terminas prašymams dėl proceso atnaujinimo paduoti yra
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praleistas. Pabrėžtina ir tai, jog argumentai, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo momentu dėl po tikrinamų teismo sprendimų įsiteisėjimo dienos susiklosčiusių aplinkybių (galimai) nebėra galimybės jų (sprendimų) įvykdyti, kaip nagrinėjamu
atveju teigia atsakovas, šioje byloje negali būti vertinami (pripažįstami) sudarančiais
prielaidas kitaip vertinti aptariamų naikinamųjų terminų pažeidimą.
Šiomis aplinkybėmis nagrinėjamu atveju atsakovo prašymas atmestinas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimas bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartis paliktini nepakeistais (Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 str. 1 d. 1 p.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 162
straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą bei Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistais.
Nutartis neskundžiama.

2.12.3. Dėl asmens teisės kreiptis į teismą, prašant įpareigoti išmokėti valstybinio
socialinio draudimo senatvės pensijos nepriemoką, įgyvendinimo sąlygų
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio bei
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio nuostatos patvirtina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimams pensijų skyrimo ir
mokėjimo klausimais yra nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė duomenų, kad yra apskundęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimą atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymą ar kad Fondo valdyba išnagrinėjo pareiškėjo prašymą iš esmės ir dėl jo priėmė sprendimą. Įvertinus tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo konstatuoti, jog šiuo atveju pareiškėjas
pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka.
Administracinė byla Nr. AS520-789/2013
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00155-2013-4
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.3

NUTARTIS
2013 m. lapkričio 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas) Dalios Višinskienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,
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teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo
A. G. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos
19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui
Valstybinio socialinio draudimo fondo vadybai prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas A. G. (toliau – ir pareiškėjas) Panevėžio apygardos administraciniam
teismui 2013 m. liepos 15 d. pateikė skundą, kuriame prašė įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – ir Fondo valdyba) Panevėžio skyrių (toliau – ir atsakovas,
Panevėžio skyrius) išmokėti 19 394,68 Lt neišmokėtos valstybinio socialinio draudimo
senatvės pensijos dalį už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.
Pareiškėjas skunde nurodė, jog įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių išmokų
perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui (toliau – ir Laikinasis įstatymas) jam
buvo mokama sumažinta valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija. Pareiškėjas
Panevėžio skyriaus Pasvalio skyriui (toliau – ir Pasvalio skyrius) pateikė 2013 m. gegužės 8 d. prašymą. Pasvalio skyrius 2013 m. gegužės 13 d. raštu Nr. (10.1) 3-21172 „Dėl
informacijos apie valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją“ paaiškino, kad valstybinės socialinio draudimo pensijos nuo 2010 m. birželio 17 d. iki 2011 m. gruodžio
31 d. buvo perskaičiuojamos vadovaujantis Laikinuoju įstatymu ir pateikė informaciją
apie nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. paskirtą perskaičiuotą pagal
Laikinąjį įstatymą ir išmokėtą valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją.
Pareiškėjas Pasvalio skyriui pateikė 2013 m. gegužės 16 d. prašymą „Dėl neišmokėtos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalies išmokėjimo“,
kuriame prašė apskaičiuoti ir išmokėti dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo susidariusią nepriemoką, neišmokėtos pensijos dalį. Pasvalio skyrius
2013 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. (10.1)3-24213 „Dėl neišmokėtos valstybinės socialinio draudimo pensijos dalies“ nepatenkino 2013 m. gegužės 16 d. prašymo ir neišmokėjo prašomos neišmokėtos 19 394,68 Lt valstybinės socialinio draudimo pensijos
dalies. Pasvalio skyrius pranešė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) nutarimas dėl atitinkamų Laikinojo įstatymo nuostatų
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija) taikytinas į ateitį, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą ir išmokėti dėl Laikinojo įstatymo
8 straipsnio dalies taikymo negautą senatvės pensijos dalį; kad šiuo metu dar nėra priimtas teisės aktas, nustatantis dėl Laikinojo įstatymo taikymo nuostatų 2010 ir 2011
metais mokėtų sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarką, todėl valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai neturi teisinio pagrindo išmokėti pagal Laikinojo įstatymo
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nuostatas sumažintos pensijų dalies; kad įsigaliojus tokiam teisės aktui dėl Laikinojo
įstatymo nuostatų negauta pensijos dalis asmenims bus kompensuojama įstatymo nustatyta tvarka.
Pareiškėjas 2013 m. birželio 17 d. skundu dėl Pasvalio skyriaus 2013 m. gegužės 29 d.
sprendimo Nr. (10.1)3-24213 kreipėsi į Fondo valdybą, prašydamas apskaičiuoti ir išmokėti dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo susidariusią nepriemoką,
neišmokėtos pensijos dalį, susidariusią nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio
31 d. Fondo valdyba 2013 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. (6.5)I-4440 atsisakė nagrinėti
pareiškėjo skundą motyvuodama, kad suinteresuoti asmenys savo pažeistas teises dėl
pensijos nepriemokos apgynė per 3 metus, t. y. į Fondo valdybą ir teismą kreipėsi nepraleidę Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau
– ir Pensijų įstatymas) 45 straipsnyje nustatyto 3 metų termino. Pareiškėjas teigė, kad
iš esmės Fondo valdyba 2013 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. (6.5)I-4440 nepagrįstai atsisakė nagrinėti jo skundą.
Pareiškėjas teigė, jog skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui nepateikė, kadangi manė, jog šis ginčas dėl neišmokėtos valstybinės socialinio draudimo
senatvės pensijos dalies yra teismingas Panevėžio apygardos administraciniam teismui.
Pareiškėjas skunde paaiškino, jog apie pažeistas savo teises ir teisėtus interesus
sužinojo, kai Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime, kuris oficialiai paskelbtas 2012 m. rugsėjo 21 d., konstatavo, jog Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis
(2009 m. gruodžio 9 d., 2010 m. spalio 26 d. įstatymo redakcijos), tiek, kiek joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims
prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, t. y. nuo 2012 m. vasario 6 d.
visuotinai tapus žinoma apie teisių ir teisėtų interesų pažeidimą. Pareiškėjas rėmėsi
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.127 straipsnio 1 dalimi ir
teigė, jog ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo Konstitucinio Teismo 2012 m.
vasario 6 d. nutarimo.
II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi skundą atsisakė priimti.
Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 25 straipsnio 1 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Pensijų įstatymo 45 straipsniu. Teismas iš prie skundo pridėtų rašytinių įrodymų nustatė,
jog pareiškėjas, nors ir kreipėsi į Fondo valdybą, tačiau pastaroji nustatė, kad skundas
pateiktas praleidus jo padavimo terminą ir pareiškėjo skundą atsisakė nagrinėti. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad yra apskundęs šios institucijos sprendimą atsisakyti nagrinėti pareiškėjo skundą, taip, kaip yra nurodyta 2013 m. liepos 2 d. institucijos rašte
Nr. (6.5)I-4440, bei kad Fondo valdyba išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir dėl jo priėmė
sprendimą. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjas nesilaikė bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, todėl jo skundo nepriėmė.
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III.
Pareiškėjas A. G. atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį.
Pareiškėjas atskirajame skunde be aplinkybių, išdėstytų skunde pirmosios instancijos teismui, taip pat nurodo, kad Fondo valdyba 2013 m. birželio 27 d. pažyma
Nr. (5.48)IP-124 apie priimtą 2013 m. birželio 17 d. skundą jį informavo, jog 2013 m.
birželio 25 d. skundas įtrauktas į apskaitos registrą ir nukreiptas nagrinėti bei parengti
atsakymą Pensijų skyriaus specialistams, atsakymas parengtas tik 2013 m. liepos 2 d.
Pareiškėjas teigia, jog į Panevėžio apygardos administracinį teismą kreipėsi laikydamasis bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Pareiškėjas mano, kad Vilniaus
apygardos administraciniam teismui skundą privalėjo paduoti tik tuo atveju, jeigu jam
teisines pasekmes būtų sukėlęs Fondo valdybos priimtas sprendimas. Nagrinėjamu
atveju jam teisines pasekmes sukelia teritorinės institucijos priimtas sprendimas, todėl
skundą pagrįstai padavė Panevėžio apygardos administraciniam teismui pagal atsakovo buveinės vietą.
Pareiškėjas remiasi ABTĮ 25 straipsnio 1 dalimi, Pensijų įstatymo 45 straipsniu,
teigia, jog įstatymas nustato, kad sprendimai gali būti skundžiami Fondo valdybai Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymas) nustatyta tvarka, bei daro išvadą, jog tais atvejais, kai yra
neprivaloma ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, asmuo gali pasirinkti, kur kreiptis – į
ikiteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją ar tiesiogiai į administracinį teismą. Pareiškėjo manymu, šiuo atveju nebuvo būtina laikytis bylos išankstinio nagrinėjimo ne per
teismą tvarkos.
Atskirajame skunde remiamasi Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalimi. Pareiškėjas
nurodo, jog teismas paneigė jo teisę ginti savo teises ir teisėtus interesus teisme bei
dirbtinai, nepagrįstai apsunkino jo teisių įgyvendinimą.
Pareiškėjas nurodo, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto,
90 straipsnio nuostatos garantuoja teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, 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
interesų pažeidimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Atskirasis skundas atmestinas.
Pareiškėjas A. G. atskirajame skunde ginčija Panevėžio apygardos administracinio
teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį, kuria teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti tuo pagrindu, kad pareiškėjas nesilaikė bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą
tvarkos, t. y. vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, kuriame įtvirtinta
nuostata, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.
Nagrinėjamu atveju iš esmės yra kilęs ginčas dėl įstatymų nustatytos bylos išanks408
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tinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos laikymosi kreipiantis į teismą su reikalavimu
įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių išmokėti valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.
iki 2011 m. gruodžio 31 d. Pažymėtina, kad pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, kėlė tik
reikalavimą įpareigoti Fondo valdybos Panevėžio skyrių išmokėti 19 394,68 Lt neišmokėtos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dalį už laikotarpį nuo 2010 m.
sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjas neginčijo Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus sprendimų.
Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjui nebuvo išmokėta valstybinės socialinio draudimo pensijos dalis už 2010–2011 metus dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1
dalies, numačiusios valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų dydžio ribojimą
asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų, taikymo (b. l. 6–7). Atkreiptinas dėmesys,
jog Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime, kuris įsigaliojo 2012 m. rugsėjo 21 d., pripažino, kad Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas
sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštaravo
Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti
darbą bei verslą“.
Byloje nustatyta, jog Pasvalio skyrius 2013 m. gegužės 13 d. raštu Nr. (10.1)
3-21172 „Dėl informacijos apie valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją“, atsakydamas į pareiškėjo 2013 m. gegužės 8 d. prašymą, paaiškino, kad valstybinės socialinio draudimo pensijos nuo 2010 m. birželio 17 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. buvo
perskaičiuojamos vadovaujantis Laikinuoju įstatymu ir pateikė informaciją apie nuo
2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. paskirtą perskaičiuotą pagal Laikinąjį įstatymą ir išmokėtą valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją (b. l. 6–7).
Pareiškėjas 2013 m. gegužės 16 d. kreipėsi į Pasvalio skyrių, prašydamas apskaičiuoti ir išmokėti dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo susidariusią neišmokėtos pensijos nepriemoką (b. l. 8–9). Pasvalio skyrius 2013 m. gegužės 29 d. raštu
Nr. (10.1)3-24213 „Dėl neišmokėtos valstybinės socialinio draudimo pensijos dalies“
nurodė, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo 2013 m. gegužės 16 d. prašymą (b. l. 10).
Pareiškėjas 2013 m. birželio 17 d. su skundu kreipėsi į Fondo valdybą. Fondo valdyba
2013 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. (6.5)I-4440 atsisakė nagrinėti pareiškėjo 2013 m.
birželio 17 d. skundą, kaip paduotą praleidus Pensijų įstatymo 45 straipsnyje (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gruodžio 31 d.) nustatytą 3 metų terminą (b. l. 12–13).
Nagrinėjamu atveju svarbiausias bylos klausimas yra tai, ar pareiškėjas, siekdamas
savo galbūt pažeistas teises ir interesus ginti teismine tvarka administraciniuose teismuose, tinkamai realizavo teisę kreiptis į teismą.
Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra pamatinė asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teisės aktų. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis
laiduoja kiekvieno asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisę
kreiptis į teismą. Oficialioje konstitucinėje justicijoje ne kartą konstatuota, kad asmuo,
manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą – arbitrą, kuris išspręstų ginčą; šios teisės negalima apriboti ar
paneigti; pagal 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
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privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d.,
2005 m. vasario 7 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2008 m. sausio 22 d.,
2008 m. kovo 15 d., 2008 m. birželio 30 d. nutarimai). Teisė į teismą, pagrįsta teisminės
gynybos prieinamumo ir universalumo principais, laiduojama ir tarptautiniuose teisės
aktuose: 1950 m. lapkričio 4 d. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje bei 1966 m. gruodžio 19 d. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių
pakto 2 straipsnio trečioje dalyje. Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, jog, kaip ir
bet kuri kita asmens teisė, taip ir teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis
tam tikros tvarkos. Konstitucija asmeniui suteikia ne tik teises, bet nustato ir pareigas.
Konstitucijos 28 straipsnis nustato, kad žmogus, įgyvendindamas savo teises, privalo
laikytis Konstitucijos ir įstatymų.
Konstitucinis Teismas, aiškindamas prieinamos ir veiksmingos teisminės gynybos
turinį, savo jurisprudencijoje taip pat yra nurodęs, jog teisės aktais gali būti nustatyta ir
ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka (Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d., 2003 m.
kovo 4 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. vasario 7 d.
nutarimai).
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas su skundu kreipėsi į administracinį teismą ir kėlė
administracinio, o ne civilinio teisinio pobūdžio ginčą dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimo.
Administracinių teismų kompetenciją nustato ABTĮ 15–20 straipsniai. Šių teisės
normų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, jog administraciniai teismai sprendžia
bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų, kuriais pažeidžiamos asmenų teisės. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad
administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti 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. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad 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. Atsižvelgiant į tai, administraciniams teismams
priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų
priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro
įtaką konkrečių asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo reikalavimas iš esmės yra kilęs dėl valstybinės
socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimo, t. y. pareiškėjas kreipėsi į teismą,
prašydamas įpareigoti Fondo valdybos Panevėžio skyrių išmokėti jam dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio taikymo neišmokėtos valstybinio socialinio draudimo
senatvės pensijos dalį už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.
Pažymėtina, jog pagal Pensijų įstatymo 40 straipsnio 1 dalį valstybines socialinio draudimo pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi šiuo įstatymu bei Vyriausybės patvirtintais Valstybinių
socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais.
Pareiškėjas skunde konkrečiai nenurodė, kokį Fondo valdybos (jos teritorinio skyriaus) administracinį aktą (sprendimą) ar veiksmą (neveikimą) jis ginčija, t. y. nenurodė,
ar skundžia teismui Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą nuo 2010 m.
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sausio 1 d. mokėti pareiškėjui sumažintą valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją pritaikius Laikinojo įstatymo 8 straipsnį, ar Fondo valdybos teritorinio skyriaus
sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta išmokėti pareiškėjui pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintą pensijos dalį už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. (t. y. Pasvalio skyriaus 2013 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. (10.1)3-24213,
kuriuo buvo nurodyta, jog Fondo valdybos teritoriniai skyriai neturi teisinio pagrindo
išmokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintos pensijų dalies).
Atsižvelgus į administracinių teismų kompetenciją, Pensijų įstatymo 40 straipsnio
1 dalį, įvertinus pareiškėjo skundo turinį, darytina išvada, jog pareiškėjas iš esmės (pagal ginčo esmę ir turinį) ginčija atitinkamą Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą dėl valstybinio socialinio draudimo pensijos nemokėjimo.
Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas šį ginčą kėlė administraciniame teisme. Teisė kreiptis į administracinį teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis
procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ
22–24, 32–33 straipsniai. Be to, ABTĮ 25 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad 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.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal bendrąją išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituto prasmę 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 (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario
9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-191/2010).
ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytas pagrindas atsisakyti priimti skundą (prašymą) nagrinėti administraciniame teisme yra susijęs su tuo, jog pareiškėjas
nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per
teismą tvarkos. Šioje įstatymo normoje nustatytu pagrindu gali būti atsisakoma priimti skundą tik tuo atveju, kai atitinkamame įstatyme tam tikrai administracinių ginčų
kategorijai yra expressis verbis nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka, o pareiškėjas, prieš kreipdamasis į administracinį teismą, nepasinaudojo
įstatymo nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-583/2012).
Pažymėtina, jog institucijų, kurioms suteikti įgaliojimai skirti ir mokėti valstybines socialinio draudimo pensijas, sprendimų pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais
apskundimo tvarka reglamentuota Pensijų įstatymo 45 straipsnyje. Pagal Pensijų įstatymo 45 straipsnį (straipsnio redakcija, galiojusi iki 2012 m. gruodžio 31 d.) valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais
per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą
sprendimą, gali būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.
Skundų nagrinėjimo tvarką ir terminus nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (1 dalis). Valstybinio socialinio draudimo fondo
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valdybos ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui (2 dalis).
Pagal naujos redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnį (2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo
Nr. XII-87 redakcija, galiojanti nuo 2013 m. sausio 1 d.) Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimai pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais
gali būti skundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Fondo valdybai. Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
institucija. Pagal minėto straipsnio 4 dalį Fondo valdyba, išnagrinėjusi skundą, gali jį
patenkinti visą ar iš dalies, taip pat skundą atmesti. Fondo valdybos išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui.
Įvertinus pirmiau įvardytas Pensijų įstatymo 45 straipsnio bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio nuostatas, konstatuotina, jog jos neabejotinai
patvirtina, kad valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimams pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais yra nustatyta privaloma išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.
Pažymėtina, jog būtent taip minėtos įstatymų nuostatos yra aiškinamos naujausioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS602-716/2013, 2013 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-818/2013,
2013 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-849/2013, 2013 m. spalio
16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-813/2013, kt.). Be to, tokį šių normų aiškinimą patvirtina ir ankstesnė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika,
kurioje buvo aiškinamos minėtos normos, reguliavusios ginčo teisinius santykius iki
2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-87 (įsigaliojusio nuo 2013 m. sausio 1 d.) priėmimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS10-200/2006, 2007 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A8-518/2007, 2008 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS39-325/2008, 2011 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-29/2011,
2011 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-168/2011, 2011 m. birželio
3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-289/2011, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS63-806/2011).
Atsižvelgus į pirmiau nurodytas įstatymų nuostatas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, įvertinus pareiškėjo skundo turinį, konstatuotina, jog pareiškėjo keliamam ginčui spręsti įstatyme yra expressis verbis nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, kurios pareiškėjas turėjo laikytis. Pareiškėjui
nesuteikta teisė rinktis alternatyvią instituciją (teismą), kurioje būtų nagrinėjamas jo
keliamas ginčas. Darytina išvada, jog pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad šiuo
atveju jam nebuvo būtina laikytis bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos,
nepagrįstas.
Pažymėtina, jog pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, jog jis į teismą kreipėsi, laikydamasis bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Taigi spręstinas
klausimas, ar pareiškėjas tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų nagrinė412
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jimo ne teismo tvarka ir ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė
priimti pareiškėjo skundą, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu.
Nors pareiškėjas skunde bei atskirajame skunde nurodė, kad 2013 m. birželio 17 d.
su skundu kreipėsi į Fondo valdybą dėl Pasvalio skyriaus 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. (10.1)3-24213, kuriuo buvo nurodyta, jog Fondo valdybos teritoriniai skyriai
neturi teisinio pagrindo išmokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintos pensijų dalies, t. y. pareiškėjas pradėjo išankstinio ginčų nagrinėjimo institucijoje procedūrą,
tačiau, kaip matyti iš Fondo valdybos 2013 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. (6.5)I-4440, juo
buvo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo 2013 m. birželio 17 d. skundą, kaip paduotą praleidus Pensijų įstatymo 45 straipsnyje (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gruodžio 31 d.)
nustatytą 3 metų terminą (b. l. 12–13), t. y. nebuvo iš esmės išnagrinėtas klausimas dėl
Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina,
jog Fondo valdybos sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2008 m.
kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131, 31 punktu, kuriame nustatyta, kad, jeigu skundas pateiktas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir pareiškėjas per Fondo valdybos nurodytą terminą nepateikia įrodymų, sudarančių pagrindą terminui atnaujinti,
arba Fondo valdybos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas nusprendžia, kad nėra
pagrindo terminui atnaujinti, skundas yra nenagrinėjamas. Fondo valdybos 2013 m.
liepos 2 d. sprendime Nr. (6.5)I-4440 yra aiškiai įvardyta šio akto apskundimo tvarka,
taip pat nurodyta, kad iki 2013 m. liepos 15 d. pateikus įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, prašymo priėmimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė duomenų, kad yra apskundęs
Fondo valdybos sprendimą atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymą ar kad Fondo valdyba išnagrinėjo pareiškėjo prašymą iš esmės ir dėl jo priėmė sprendimą.
Kaip jau buvo minėta, Pensijų įstatymo 45 straipsnio bei Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatos suponuoja būtinybę prieš kreipiantis į teismą Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimus apskųsti Fondo valdybai, kuri pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 4 dalį, išnagrinėjusi skundą, priima dėl jo sprendimą iš esmės, t. y. gali skundą patenkinti visą
ar iš dalies, taip pat skundą atmesti. Nagrinėjamu atveju nėra tokio Fondo valdybos
sprendimo, kuriuo ginčas būtų išspręstas iš esmės, t. y. būtų patenkintas ar atmestas
pareiškėjo skundas dėl Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimo.
Be to, pažymėtina, jog Fondo valdybos 2013 m. liepos 2 d. sprendimas
Nr. (6.5)I-4440 pareiškėjui sukelia tiesiogines teisines pasekmes. Šiuo sprendimu buvo
pareiškėjui nurodyta, kad jis praleido Fondo valdybos Panevėžio skyriaus Pasvalio
skyriaus sprendimo nuo 2010 m. sausio mėnesio mokėti jam pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintą pensiją apskundimo terminą, t. y. praleido Pensijų įstatymo
45 straipsnyje (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gruodžio 31 d.) nustatytą 3 metų terminą. Jeigu pareiškėjas nesutinka su šiuo Fondo valdybos sprendimu, jame konstatuota aplinkybe, kad pareiškėjas praleido minėtą terminą, ar mano, kad Fondo valdyba priėmė sprendimą pažeisdama teisės aktų reikalavimus, pareiškėjas šį sprendimą
turi skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS552-717/2013).
Įvertinusi visa tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija neturi pagrindo
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konstatuoti, jog šiuo atveju pareiškėjas pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka.
Pažymėtina, jog analogiškas aiškinimas pateikiamas ir naujausioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-818/2013, 2013 m.
spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-849/2013, 2013 m. spalio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-813/2013, 2013 m. lapkričio 7 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-2232/2013).
Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime yra pažymėjęs, kad iš Konstitucijoje įtvirtintų teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų seka,
kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat. Pabrėžta, 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. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nurodo, jog Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje expressis
verbis yra 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. Taigi nagrinėjamu
atveju būtina užtikrinti administracinių teismų formuojamos praktikos nuoseklumą ir
tęstinumą.
Išplėstinė teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino bylos aplinkybes bei padarė teisingas išvadas dėl pareiškėjo skundo priimtinumo. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima
daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo
A. G. skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Dėl nurodytų aplinkybių
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjo A. G. atskirasis skundas atmestinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
151 straipsnio 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo A. G. atskirąjį skundą atmesti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.12.4. Dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymo
sustabdymo iki bus išspręstas klausimas dėl proceso atnaujinimo šiuo sprendimu,
nutarimu ar nutartimi užbaigtoje administracinėje byloje
Skundžiamo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymo sustabdymas turėtų būti
taikomas tik išskirtiniais atvejais, atidžiai įvertinus galimas tokio sprendimo teisines
pasekmes, teisinių vertybių prioritetus. Pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą aptariamo
teisinio instrumento pritaikymas eiliškumo prasme galimas tik išsprendus proceso
atnaujinimo klausimą, t. y. iki to momento įsiteisėjusio skundžiamo sprendimo, nutarimo
ar nutarties vykdymo sustabdymo aspektas, nepaisant laiko trukmės, nesvarstytinas.
Administracinė byla Nr. P556-230/2013
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-63045-2010-8
Procesinio sprendimo kategorija 80.3

NUTARTIS
2013 m. lapkričio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos G. L. prašymą
atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-2951/2011 pagal pareiškėjos G. L.
skundą atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. T., Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui, Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Valstybinės energetikos
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Vilniaus teritoriniam
skyriui dėl akto panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėja G. L. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. pagalbinių patalpų pastogėje (duomenys neskelbtini), pripažinimo tinkamomis naudoti aktą Nr. SP1-3704
(toliau – ir Aktas).
Pareiškėja paaiškino, kad Aktu komisija pripažino pareiškėjos namo bendraturtės
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J. T. įrengtas pagalbines patalpas ir bendro naudojimo koridorių pastogėje tinkamais
naudoti. Pareiškėjos manymu, komisija nuodugniai ir visapusiškai neištyrė bei objektyviai neįvertino, ar statinys atitinka esminius statinio reikalavimus, yra pastatytas pagal
suderintą projektą ir 1998 m. sausio 30 d. statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini).
Nurodė, jog vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio
3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-215-426/2009, J. T. neištaisė nukrypimų
nuo 1997 metais parengto palėpės projekto Nr. (duomenys neskelbtini), nustatytų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-446/2010. Teigė, jog 2008 m. gegužės 7 d. ir 2008 m. gegužės 10 d.
atlikus viso namo kadastrinius matavimus paaiškėjo, kad J. T. įrengtos palėpės patalpos (pastogės patalpų plane pažymėtos indeksais (duomenys neskelbtini)) neatitinka
suderinto projekto. Sumontavus tūrinį stoglangį, pertvara, skirianti bendraturčių patalpas palėpėje (duomenys neskelbtini), liko pastumta ir įrengta ne virš pirmo aukšto
mūro pertvaros, kaip numatyta projekte, o virš G. L. priklausančių patalpų. Pabrėžė,
jog 1997 metų palėpės plano projekte, gautame iš Kultūros vertybių apsaugos departamento ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento
archyvų, vakarinėje namo fasado dalyje tūrinis stoglangis nenumatytas. Teigė, jog Vilniaus apygardos administraciniam teismui (administracinė byla Nr. I-5055-02/2006)
J. T. pateiktame 1997 metų palėpės projekto originale ir palėpės projekto korektūros
1999 metų plane stoglangis yra pažymėtas vakarinėje namo pusėje, tačiau projekte ir
projekto korektūroje nėra namo vakarinės pusės fasado brėžinių su stoglangiu. Teigė,
jog šie faktai sudaro prielaidą manyti, kad minimas stoglangis pažymėtas vėliau ir nėra
suderintas nustatyta tvarka. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2010 m. spalio 11 d. raštu Nr. A51-21739 (2.152.31-MP8) patvirtino,
kad projekto originalas, kurį saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, turi būti identiškas patvirtintai
projekto kopijai, saugomai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros
departamento archyve. Pažymėjo, jog įvedus tokius pakeitimus, privaloma gauti bendraturčių sutikimą, nustatyta tvarka suderinti projekto korektūrą, gauti leidimą. Teigė,
jog įrengdama patalpas ir bendro naudojimo koridorių pastogėje, kurie neatitinka esminių statinio reikalavimų, J. T. nesilaikė 1997-1998 metais galiojusių statybinių normų
RSN 151-92 „Miestų ir gyvenviečių sodybos“, RSN 133-91 „Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, statinių techninio reglamento „Esminiai reikalavimai“, patvirtinto
Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1995 m. spalio 30 d. įsakymu
Nr. 203, bei dabartinių statybos techninių reglamentų STR 2.01.01 (1-5) 1999 „Esminiai
statinio reikalavimai“, STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“,
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Pareiškėja atkreipė dėmesį į tai, kad bendraturčių patalpų ir bendro naudojimo koridoriaus besiribojančioms sienoms, pertvaroms
ir luboms įrengti panaudotos degios medžiagos – 3 mm storio medžio plaušo plokštės
(MPP plokštės – kartonas) – kitos, nei numatyta projekte – gipso kartono plokštės. Teigė, jog bendro naudojimo koridoriuje palėpėje (duomenys neskelbtini) atlikti elektros
instaliacijos darbai, kurie nenumatyti projekte ir pažeidžia Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimus, be to, nėra laiptų apsaugos aptvarų, apsaugančių
nuo kritimo, paskutinė laiptų pakopa yra 30 cm aukščio, kas apsunkina naudojimąsi bendra laiptine. Skunde pažymėta, kad gyvenamasis namas (duomenys neskelbtini)
yra Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro
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apsaugos zonoje, kurioje taikomas Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentas. Pabrėžė, jog šis namas taip pat yra Vilniaus miesto vietinės
reikšmės urbanistikos paminklo UV70 teritorijoje, kurioje taikomas Vilniaus miesto
vietinės reikšmės urbanistikos paminklo paminklosauginis režimas. Teigė, jog 1997 m.
gruodžio 18 d. pagal suderintą projektą (reg. Nr. (duomenys neskelbtini)) Kultūros vertybių apsaugos departamentas nustatyta tvarka 1998 m. sausio 28 d. išdavė leidimą Nr.
(duomenys neskelbtini) vykdyti buto (duomenys neskelbtini), palėpės pagalbinių patalpų
įrengimą. Nurodė, jog minėtas leidimas galiojo iki 1999 m. sausio 28 d., apie jo pratęsimą Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniame padalinyje duomenų nėra.
Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyrius (toliau – ir Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius) su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.
Atsiliepime paaiškino, kad ginčijamu Aktu buvo pripažintos ne gyvenamosios, o
pagalbinės patalpos (tarp jų – patalpa (duomenys neskelbtini)), kurių įrengimas ir buvo
numatytas 1997 metais parengtame projekte. Teigė, jog pareiškėja nenurodė, kokiais
kriterijais vadovaujasi teigdama, kad patalpa (duomenys neskelbtini) turėtų būti laikoma gyvenamuoju kambariu, ir nepagrįstai tvirtina, kad taip yra pažeidžiami projekto
sprendiniai. Be to, neteisingi skundo argumentai, jog pagalbinėje patalpoje (duomenys
neskelbtini) neteisėtai įrengtas tūrinis stoglangis. Nurodė, jog Vilniaus apygardos administraciniam teismui panaikinus 2008 m. rugpjūčio 28 d. statinio pripažinimo tinkamu
naudoti aktą Nr. (101)-11.4-1933, J. T. 2010 m. gegužės 10 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-100524-00016 dėl plokštuminio „Velux“ tipo stoglangio įrengimo vietoje buvusio tūrinio stoglangio ir 2010 m. gegužės 12 d. reikalavimu
Nr. 2D-5762 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ nurodyta vakarinėje namo
dalyje atstatyti buvusį tūrinį stoglangį. Teigė, jog trečiasis suinteresuotas asmuo šį reikalavimą įvykdė. Pabrėžė, jog aplinkybę, kad toks tūrinis stoglangis jau buvo įrengtas
iki J. T. vykdyto palėpės patalpų įrengimo, patvirtina faktas, jog tūrinis stoglangis yra
parodytas ir pareiškėjos gyvenamojo namo su mansarda remonto 1998 metų projekto
korektūroje fasado brėžinio lape. Taip pat teigė, jog nėra pagrindo tvirtinti, kad J. T.
įrengus tūrinį stoglangį, pertvara, skirianti bendraturčių patalpas palėpėje (duomenys
neskelbtini), liko pastumta ir įrengta ne virš pirmo aukšto mūro pertvaros, kaip numatyta projekte, bet virš pareiškėjai priklausančių patalpų. Nurodė, jog pareiškėja 2004 m.
rugsėjo 23 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)11.4-2625 pagrindu pirmoji įsiregistravo Nekilnojamojo turto registre palėpėje įrengtas patalpas, kai
jai priklausanti patalpa (duomenys neskelbtini) buvo atskirta ginčijama pertvara nuo
bendrojo naudojimo patalpų (šiuo metu – nuo J. T. priklausančios (duomenys neskelbtini) patalpos). Atsakovo teigimu, tai reiškia, kad pertvara, jei ir buvo pastumta, tai pačios pareiškėjos. Pastarasis ir kiti pareiškėjos nurodomi pažeidimai, dėl kurių turėtų
būti naikinamas patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti aktas, yra analogiški nurodytiems administracinėje byloje Nr. I-215-426/2009. Pabrėžė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2010 m. kovo 15 d. nutartyje pažymėjo,
kad be nurodytų pažeidimų – kitos paskirties patalpos įrengimo ir plokštuminio stoglangio – kitiems pareiškėjos nurodomiems projekto sprendinių pažeidimams konstatuoti byloje surinkti įrodymai pagrindo neduoda. Teigė, jog atsižvelgiant į tai, kad ir
šiame skunde pareiškėja naujų įrodymų nepateikia, bei vadovaujantis minėta teismo
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nutartimi, argumentai dėl bendrojo naudojimo koridoriaus ploto, kuris faktiškai yra
didesnis (pagal kadastrinių matavimų bylos duomenis – 0,95 m) negu buvo numatytas
projekte (0,90 m), pagalbinių patalpų neatitikimo priešgaisrinės saugos reikalavimams,
dėl bendrojo naudojimo koridoriuje esančių laiptų bei Kultūros paveldo departamento 1998 m. sausio 28 d. išduoto statybos leidimo galiojimo pakartotinai nenagrinėtini.
Atsakovas pažymėjo, kad pripažįstant pagalbines patalpas pastogėje tinkamomis naudoti, komisijoje dalyvavo Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio, Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus
atstovai, kurie, nenustatę kultūros paveldo apsaugos, priešgaisrinės saugos bei energetikos reikalavimų pažeidimų, pasirašė Aktą. Nurodė, jog pareiškėja tvirtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo J. T. atliko suderintame projekte nenumatytus pastogės patalpos ir dalies šlaitinio stogo apšiltinimo darbus, tačiau pagal LR aplinkos ministro
2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 14.8 punktą, pastato (patalpų) apšiltinimas iš vidaus laikytinas statinio paprastuoju remontu ir šiems darbams atlikti nei projektas, nei
statybos leidimas nereikalingi.
Trečiasis suinteresuotas asmuo J. T. atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti
kaip nepagrįstą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad G. L. skunde nurodė pažeidimus,
kurie buvo vertinti nagrinėjant administracines bylas dėl 2008 m. rugpjūčio 28 d.
statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)11.4-11933 teisėtumo. Pabrėžė, jog 2010 m. kovo 15 d. nutartimi LVAT konstatavo du pažeidimus, kurių pagrindu minėtą aktą panaikino, o po šios nutarties priėmimo J. T. ėmėsi veiksmų teismo
nurodytiems nukrypimams pašalinti. Teigė, jog jokių naujų rekonstrukcijos ar statybos darbų ji neatliko. Trečiasis suinteresuotas asmuo atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus
apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-122-603/2010 pagal pareiškėjos
2005 m. gegužės 17 d. ieškinį dėl dalies bendrojoje dalinėje nuosavybėje padidinimo
ir naudojimosi daiktu tvarkos pakeitimo. Teigė, jog šioje byloje J. T. 2010 m. spalio 5 d.
padavė priešieškinį, prie jo pridėjo Aktą. Nurodė, jog reaguodama į tai, G. L. kreipėsi į
administracinį teismą, tačiau šiame skunde nedetalizuoja, kokiu būdu Aktas pažeidžia
jos teises ir teisėtus interesus.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ir VEI) Vilniaus teritorinis skyrius atsiliepime nesutiko su pareiškėjos skundu.
Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pagalbinių patalpų pastogėje esantys
elektros įrenginiai atitiko Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus, todėl VEI Vilniaus teritorinis skyrius, vadovaudamasis STR 1.11.01:2002 „Statinių
pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 11.8 punktu, elektros įrenginius pagalbinių patalpų pastogėje pripažino tinkamais naudoti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba su pareiškėjos skundu nesutiko. Atsiliepime paaiškino, kad vizualiai patikrinus
ginčo patalpų atitiktį projektui ir susipažinus su pateiktais dokumentais, prieštaravimų
projektui bei esminiams priešgaisrinės saugos reikalavimams pagal savo kompetenciją
nenustatė.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 19 d. sprendimu pareiškėjos G. L. skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas konstatavo, kad ginčas dėl pagalbinės patalpos, esančios 2 butų gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), pastogėje, pripažinimo tinkama naudoti
jau buvo sprendžiamas teismine tvarka. Teismas pabrėžė, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu administracinėje byloje Nr. I-215-426/2009 panaikino
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statinio pripažinimo tinkamu naudoti 2008 m. rugpjūčio 28 d. aktą Nr. (101)-11.4-1933 ir įpareigojo atsakovą iš naujo išnagrinėti J. T. prašymą dėl patalpų pripažinimo tinkamomis
naudoti bei priimti naują sprendimą. LVAT, išnagrinėjęs bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą, 2010 m. kovo 15 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A525-446/2010 pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti
akto pagrįstumo, konstatavo, kad: 1) J. T. palėpėje virš savo buto įrengė kitos paskirties patalpas, nei buvo numatyta šių patalpų įrengimo projekte bei šių patalpų pertvarkymo leidimuose, tuo iš esmės pažeisdama statinio projektą; 2) patalpoje, kurios
indeksas (duomenys neskelbtini), vakarinėje stogo pusėje įrengtas plokštuminis stoglangis, kurio ginčo patalpų įrengimo projekte nėra numatyta. Nustatė, jog šių esminių nukrypimų, pareiškėjos manymu, J. T., pakartotinai prašydama pagalbines patalpas pripažinti tinkamomis naudoti, neištaisė. Įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą,
Vilniaus apygardos administracinis teismas nustatė, kad atsakovas, vykdydamas LVAT
2010 m. kovo 15 d. nutartį ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimą, 2010 m. gegužės 10 d. surašė J. T. savavališkos statybos aktą
Nr. SSA-00100524-00016 bei įteikė 2010 m. gegužės 12 d. reikalavimą dėl savavališkos
statybos padarinių šalinimo Nr. 2D-5762, kuriuo įpareigojo likviduoti savavališkos statybos padarinius, t. y. atstatyti buvusį tūrinį stoglangį vietoje tuo metu įrengto plokštuminio stoglangio tipo „Velux“. Nurodė, jog, atsakovo teigimu, J. T., pašalinusi savavališkos statybos akte nurodytus trūkumus, pakartotinai kreipėsi į jį su prašymu pripažinti
tinkamomis naudoti pagalbines patalpas pastogėje ir jos prašymu buvo sudaryta komisija. Nustatė, jog pripažįstant patalpas tinkamomis naudoti komisijoje dalyvavo Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio, VEI Vilniaus teritorinio
skyriaus, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai, kurie, kiekvienas pagal savo kompetenciją, patikrino pagalbinių patalpų atitiktį statinio projektui,
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams, įvertino jų tinkamumą
naudoti ir, nenustatę kultūros paveldo apsaugos, priešgaisrinės saugos bei energetikos
reikalavimų pažeidimų, 2010 m. rugsėjo 23 d. pasirašydami aktą Nr. SP1-3704 pripažino, kad pagalbinės patalpos, pažymėtos indeksais (duomenys neskelbtini), su bendro
naudojimo patalpa (duomenys neskelbtini), yra tinkamos naudoti. Aptarti įrodymai ir
nustatytos faktinės aplinkybės, teismo įsitikinimu, patvirtino, kad atsakovas savo kompetencijos ribose tinkamai atliko jam priskirtas funkcijas, įvertino pagalbinių patalpų
atitikimą keliamiems reikalavimams, patikrino, ar teisingai įgyvendinti projektiniai
sprendiniai. Teismas pažymėjo, kad neturi įrodymų, kurie leistų teigti priešingai. Be to,
akcentavo, jog Aktas nedaro įtakos pareiškėjos teisėms ir interesams, nesukelia jai teisinių ir faktinių pasekmių.
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III.
Pareiškėja G. L. apeliaciniame skunde prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą
– jos skundą patenkinti. Apeliacinis skundas buvo grindžiamas šiais pagrindiniais
argumentais:
1. J. T. palėpėje virš savo buto įrengė kitos paskirties patalpas nei buvo numatyta
šių patalpų įrengimo projekte bei pertvarkymo leidimuose.
2. Byloje nėra duomenų, kad J. T. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą dėl projekto korektūros.
3. Atsakovas, pripažindamas tinkamomis naudoti pastogės patalpas, vadovavosi
ne tuo projekto egzemplioriumi, pagal kurį buvo išduotas statybos leidimas.
4. Projekto pakeitimai, jų nesuderinus nustatyta tvarka, buvo atlikti po statybos
leidimo išdavimo 1998 m. sausio 30 d., siekiant įteisinti montavimą, pastogės patalpų
apšiltinimą ir židinio įrengimą.
5. Teismas, spręsdamas ginčą, nepagrįstai taikė STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ redakciją, aktualią nuo 2010 m. sausio 1 d., neatsižvelgdamas į tai, kad ginčo
patalpos pripažintos tinkamomis naudoti pagal 2008 m. gegužės 7 d. kadastrinių matavimų bylos duomenis, 1998 m. sausio 30 d. išduotą statybos leidimą ir 1997 m. gruodžio 24 d. suderintą projektą.
6. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 9 punktas (iki 2010 m. sausio 1 d.
galiojusi redakcija) nustatė, kad pastogėje naudojimo paskirtį turinčios patalpos įrengimas ir šlaitinio stogo apšiltinimas priskiriami statinio rekonstravimo darbams, kuriems reikalingas statybos leidimas.
7. Jei statybos metu pasikeičia kai kurie normatyvinių statybos dokumentų reikalavimai, statinių parengimą naudoti tikrinančios komisijos vadovaujasi tomis nuostatomis, kurios galiojo statybos leidimų išdavimo metu (STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 18 punktas).
8. Skunde pirmosios instancijos teismui G. L. pabrėžė, kad jos materialinis teisinis
suinteresuotumas bylos baigtimi kyla iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą įgyvendinimo.
9. Kai planuojama atlikti statybos darbus bendrąja nuosavybės teise priklausančiame pastate ir planuojama įrengti pastato palėpę, taip padidinant ne bendrą, bet individualią nuosavybę, būtina gauti kitų bendraturčių sutikimą. Tai atliekama pasirengimo statyti stadijoje, t. y. siekiant gauti projektavimo sąlygų sąvadą (Statybos įstatymo
20 str. 2 d. 2 ir 3 p.).
Atsakovas Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius
prašė pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepimas į apeliacinį skundą buvo grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas pirmosios instancijos teismui. Atsakovas pažymėjo, jog Aktu
pripažintos tinkamomis naudoti pagalbinės patalpos, pažymėtos indeksais (duomenys
neskelbtini), su bendro naudojimo patalpa (duomenys neskelbtini). Teigė, jog neaišku,
kokiais kriterijais vadovaudamasi pareiškėja teigė, kad patalpa (duomenys neskelbtini)
yra gyvenamasis kambarys. Atsakovo manymu, nepagrįstas ir tas pareiškėjos argumentas, kad J. T. atliko suderintame projekte nenumatytus pastogės patalpos apšiltinimo
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darbus. Nurodė, jog pagal ginčijamo akto priėmimo metu galiojusios STR 1.01.08:2002
„Statinio statybos rūšys“ redakcijos 14.8 punktą tokie darbai buvo priskiriami paprastajam remontui, kuriam statybos leidimas nereikalingas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo J. T. atsiliepime prašė pareiškėjos apeliacinio skundo nepatenkinti. Pažymėjo, kad G. L. kelia ginčą, dėl kurio yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, ir akivaizdžiai piktnaudžiauja teisminės gynybos priemonėmis. Teigė, jog vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika, teisme gali būti ginamos tik konkrečiu būdu objektyviai pažeistos asmens teisės (interesai), o ne asmens subjektyviu įsitikinimu grindžiama teisės (intereso) pažeidimo prielaida. Akivaizdu, jog G. L. aiškiai identifikuoto materialinio intereso šiuo atveju neturi.
Tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba bei Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
Vilniaus teritorinis padalinys atsiliepimuose prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi
pareiškėjos apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo
2011 m. vasario 19 d. sprendimą paliko nepakeistą.
V.
Pareiškėja G. L. 2013 m. spalio 22 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-2951/2011,
remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu. Pareiškėja taip
pat prašo sustabdyti skundžiamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. lapkričio 24 d. nutarties vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla; į bylą
įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio
ministerijos; į bylą įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu valstybės įmonę (toliau
– ir VĮ) Registrų centrą; pripažinti negaliojančiais gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) UAB „IVNT“ 2008 m. gegužės 7 d. parengtos (patikslintos 2010 m. birželio
16 d.) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenis; panaikinti Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. pagalbinių patalpų pastogėje (duomenys neskelbtini), pripažinimo tinkamomis naudoti aktą
Nr. SP1-3704.
Pareiškėja prašyme nurodo, kad 2013 m. sausio 29 d. sužinojo, jog 2013 m. sausio
18 d. pakeisti gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) registro Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys – įregistruotos pastogės patalpos indeksais (duomenys neskelbtini)
(24,08 kv. m), (duomenys neskelbtini) (1,33 kv. m), (duomenys neskelbtini) (3,06 kv. m).
Duomenys pakeisti namo bendrasavininkės J. T. 2013 m. sausio 16 d. prašymu, pateikus 2010 m. rugsėjo 23 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. SP1-3704 bei nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, kurią parengė UAB „IVNT“ 2008 m. gegužės
7 d. Susipažinus su namo (duomenys neskelbtini) kadastro duomenų archyvine byla
Nr. (duomenys neskelbtini), pastebėjo, kad 2013 m. sausio 16 d. pateiktos nekilnojamojo
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daikto kadastro bylos duomenys nesutapo su nekilnojamojo daikto kadastro bylos, kurią UAB „IVNT“ matininkas T. R. 2008 m. gegužės 15 d. pateikė VĮ Registrų centro Vilniaus filialui išankstinei patikrai, duomenimis. Abi bylos yra tos pačios (2008 m. gegužės 7 d.) rengimo datos. Dėl šių aplinkybių 2013 m. vasario 11 d. ir 2013 m. vasario
25 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją dėl gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini))
registro Nr.: (duomenys neskelbtini) duomenų pakeitimo panaikinimo. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2013 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 46 bei 2013 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 76 prašymų nepatenkino, bet pripažinusi, kad „<...> duomenis matininkas ištaisė ir ištaisytą bylą pateikė kadastro
tvarkytojui <...>“, įpareigojo Vilniaus filialą išduoti pareiškėjai neatlygintinai nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopiją. UAB „IVNT“ 2008 m. gegužės 7 d. parengtos kadastro duomenų bylos originalą, kurios duomenys patikslinti 2010 m. birželio 16 d., VĮ Registrų centro Vilniaus filialas įtraukė į namo (duomenys neskelbtini)
kadastro duomenų archyvinę bylą Nr. (duomenys neskelbtini). 2013 m. balandžio 5 d.
VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsakymu Nr. VILIN(12.5.13.)-9358 pateikė G. L.
gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) UAB „IVNT“ 2008 m. gegužės 7 d. parengtos
kadastro duomenų bylos kopiją, kurios duomenys patikslinti 2010 m. birželio 16 d. Tačiau šios pateiktos nekilnojamojo daikto kadastro bylos (su 2010 m. birželio 16 d. pakeitimais) duomenys skiriasi nuo kadastro duomenų bylos (administracinė byla
Nr. I-215/2009, I t., b. 1. 145–177), kuri buvo pateikta administraciniam teismui nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-1007-473/2011. 2010 m. lapkričio 5 d. teismo nutartimi administracinių bylų Nr. I-5055/2006, Nr. I-215/2009, Nr. I-195/2010 įrodymai pridėti prie nagrinėjamos bylos Nr. I-1007-473/2011. Nekilnojamojo turto objektų
kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 83, 88,
98, 123-125, 145, 157, 160, 183 punktai nustato tvarką, kurios turi laikytis matininkas,
atlikdamas pastatų vidaus matavimus (83, 88 punktai), nustatydamas pastatų ir jų dalių
aukštį (gylį) (98 punktas), sudarydamas aukštų planus (123 punktas), numeruodamas
patalpas ir skaičiuodamas jų plotus (145 punktas), fotografuodamas statinius (157, 160
punktai) ir tikslindamas nekilnojamojo turto objektų kadastro duomenis (183 punktas). Šių Taisyklių reikalavimai yra privalomi matininkui, atliekančiam nekilnojamojo
turto objektų kadastrinius matavimus ir kadastro duomenų surinkimą bei tikslinimą.
Kadastro įstatymo 11 straipsnio 15 dalis nustato, kad matininko veiklos kontrolę vykdo Vyriausybės įgaliota institucija, o 16 dalis numato, jog matininkas atsako Darbo kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka už neteisėtais veiksmais kitiems asmenims padarytą žalą, nustatant nekilnojamų kadastro duomenis. Taisyklių 9 punktas numato, kad
nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų darbų kontrolę organizuoja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. 2013 m. balandžio 15 d. pareiškėja
kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl UAB „IVNT“
matininko T. R. atliktų 2010 m. birželio 16 d. gyvenamojo namo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini), kadastrinių matavimų. 2013 m. liepos
24 d. gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. liepos
19 d. atsakymas Nr. 1SS-(10.5.)-1545, kuriame nurodoma, jog 2013 m. liepos 18 d. panaikintas UAB „IVNT“ matininko T. R. matininko kvalifikacijos pažymėjimas. Rašte
taip pat nurodoma, jog „<...> matininkas, atlikdamas gyvenamojo namo kadastrinius
matavimus, pažeidė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 53, 58.1 ir 58.2 punktus
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bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 138 ir 183 punktų reikalavimus.“ 2013 m. spalio 1 d. VĮ Registrų centras atsakymu Nr. (1.1.4.)s-4155 atsisakė pakeisti Nekilnojamo turto registre
gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) kadastro duomenis, bet sutiko su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. liepos 19 d. raštu
Nr. 1SS-(10.5.)-1545 ir pažymėjo „<...> tačiau šiuo raštu nėra panaikinti dokumentai,
kurie buvo pagrindas įregistruoti gyvenamojo namo kadastro duomenų pakitimus Nekilnojamojo turto registre, t. y. nepanaikintas Aktas, kuriame nurodyti 2008 m. gegužės
7 d. ND kadastrinių matavimų bylos duomenys.“ Iš šių Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ Registrų centro atsakymų sužinojo apie naujas esmines aplinkybes, turinčias reikšmės jau išnagrinėtoje administracinėje byloje (LVAT
administracinėje byloje Nr. A502-2951/2011). Šios aplinkybės – kadastrinių matavimų
bylos su 2010 m. birželio 16 d. pakeitimais egzistavimas – jai, namo bendrasavininkei
ir pareiškėjai, administracinės bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinomos. Ginčijamas
pagalbinių patalpų bei bendro naudojimo koridoriaus pastogėje (duomenys neskelbtini), pripažinimo tinkamomis naudoti aktas Nr. SP1-3704 pasirašytas 2010 m. rugsėjo
23 d., vadovaujantis nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurią parengė UAB
„IVNT“ (administracinė byla Nr. I-1007-473/2011). Gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurią parengė UAB „IVNT“
2008 m. gegužės 7 d., buvo patikslinta 2010 m. birželio 16 d. namo bendrasavininkei
G. L. nežinant. Ši byla nebuvo pateikta administraciniam teismui, nors pareiškėja prašė
teismo iš atsakovo išreikalauti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto
Nr. SP1-3704 originalą ir kitą medžiagą, susijusią su J. T. pastogės patalpų pripažinimu
(administracinė byla Nr. I-1007-473/2011). Atsakovas Vilniaus teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010 m. rugsėjo 27 d. atsakymu Nr. 2D-11495
pažymėjo, kad pripažįstant pastogės patalpas tinkamomis naudoti nesivadovavo jokiais
naujais dokumentais, t. y. nebuvo pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla su 2010 m. birželio 16 d. patikslinimais. Nei atsakovas, nei trečiasis suinteresuotas
asmuo J. T. atsiliepimuose ir teismų posėdžių metu neminėjo apie gyvenamojo namo
(duomenys neskelbtini) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, kurią 2010 m.
birželio 16 d. patikslino UAB „IVNT“.VĮ Registrų centro Vilniaus filialas patvirtino,
kad J. T. nuo 2009 m. sausio 1 d. nebuvo pateikusi naujos kadastrinių matavimų bylos.
Apie šias aplinkybes pareiškėja sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui; apie visas
naujas aplinkybes pareiškėja sužinojo tik 2013 m. liepos 24 d. gavusi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. liepos 19 d. atsakymą
Nr. 1SS-(10.5.)-1545. Šios aplinkybės turi esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie šias
aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas. Pareiškėja rėmėsi LVAT
2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A822-893/2010, LVAT
administracine byla Nr. A525-446/2010. Pareiškėja pažymėjo, kad pripažintino tinkamu
naudoti statinio kadastriniai matavimai atliekami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nustačius kadastro duomenis, pripažintas tinkamu naudoti statinys Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre. Atsakovas 2010 m. rugsėjo 23 d. pripažįstant
pastogės patalpas tinkamomis naudoti aktu Nr. SP1-3704 vadovavosi kitu kadastrinių
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matavimų bylos egzemplioriumi, be 2010 m. birželio 16 d. duomenų patikslinimo, nes
apie šiuos patikslinimus nepažymėta ginčijamame akte. Trečiasis suinteresuotas asmuo
J. T. 2010 m. rugsėjo 23 d. pripažįstant pastogės patalpas tinkamomis naudoti pateikė
viso namo kadastrinių matavimų bylą, o ne kaip atskirai suformuoto nekilnojamo
daikto – pastogės patalpų – kadastrinių matavimų bylą. Galima teigti, kad 2010 m. rugsėjo 23 d. pripažįstant pastogės patalpas tinkamomis naudoti buvo pažeisti Statybos
techninio reglamento STR 1.11.01:2002 ,,Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ reikalavimai, t. y. pripažįstant pastogės patalpas tinkamomis naudoti nebuvo pateikta aktuali namo kadastrinių matavimų byla. LVAT 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. A5-781/2007 pripažino, kad negalima pasirašyti pripažinimo tinkamu naudoti aktą, jei „<...> statinio kadastrinių matavimų duomenys yra pasenę ir nei pagal plotą, nei pagal faktinę padėtį neatitinka tikrovės <...>“. Sužinojus apie
2010 m. birželio 16 d. kadastrinius matavimus namo bendrasavininkė G. L. (pareiškėja)
turi pagrindą ginčyti 2010 m. rugsėjo 23 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą
Nr. SP1-3704 ir namo 2010 m. birželio 16 d. kadastrinių matavimų duomenis, nes matininkas, atlikdamas gyvenamojo namo kadastrinius matavimus, pažeidė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 53, 58.1 ir 58.2 punktus bei Nekilnojamojo turto objektų
kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 138 ir
183 punktų reikalavimus.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

VI.

Pareiškėja G. L. 2013 m. spalio 22 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-2951/2011,
remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu.
Pareiškėja minėtame prašyme taip pat prašo:
1) sustabdyti skundžiamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m.
lapkričio 24 d. nutarties vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla;
2) į bylą įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu Nacionalinę žemės tarnybą prie
Žemės ūkio ministerijos; į bylą įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu valstybės įmonę (toliau – ir VĮ) Registrų centrą;
3) pripažinti negaliojančiais gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) UAB
„IVNT“ 2008 m. gegužės 7 d. parengtos (patikslintos 2010 m. birželio 16 d.) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenis;
4) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. pagalbinių patalpų pastogėje (duomenys neskelbtini), pripažinimo tinkamomis naudoti aktą Nr. SP1-3704.
Prieš pasisakant dėl prašymo atnaujinti procesą remiantis ABTĮ 153 straipsnio
2 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, išplėstinė teisėjų kolegija, vykdydama įstatymų
leidėjo įtvirtintą imperatyvą Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių
teismų praktiką taikant įstatymus), visų pirma, teikia poziciją dėl prašymo sustabdyti
424

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

skundžiamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla.
Administracinių bylų teisenos įstatymo IV skyrius reglamentuoja proceso atnaujinimą. ABTĮ IV skyriaus 159 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu prašymas paduotas
nepraleidus įstatymo nustatytų terminų ir yra pagrįstas įstatymo numatytais proceso
atnaujinimo pagrindais, teismas priima nutartį dėl proceso atnaujinimo, kurioje nurodo, koks teismas nagrinės bylą iš esmės. Prireikus kolegija gali sustabdyti skundžiamo
sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla. Nutartis
dėl sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymo sustabdymo yra neskundžiama.
Interpretuojant cituotą teisės normą, darytina išvada apie įstatyme numatytą teisinę galimybę sustabdyti jau įsiteisėjusį teismo baigiamąjį teisės aktą, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, tam reikalingos atitinkamos sąlygos.
Viena iš sąlygų yra siejama su subjektų, turinčių teisę paduoti prašymą atnaujinti
procesą pareiga prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikti per tuos terminus, kurie numatyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnyje. Jei nustatyti terminai
nėra pažeisti, reikalinga ir antroji sąlyga – prašymas atnaujinti procesą turi būti pagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Vyriausiojo administracinio
teismo nuomone, tai reiškia, jog teisėjų kolegija, spręsdama prašymą dėl proceso atnaujinimo, turi konstatuoti bent vieno proceso atnaujinimo pagrindo buvimą, įtvirtintą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje. Šios dvi sąlygos tarpusavyje organiškai susijusios. Vienos iš jų nebuvimas akivaizdžiai lemia atsisakymą tenkinti prašymą atnaujinti procesą
(ABTĮ 159 str. 1 d.). Jei numatytos sąlygos nėra paneigiamos, tada nėra kliūčių spręsti
klausimą dėl įsiteisėjusio skundžiamo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymo sustabdymo, kol bus iš naujo išnagrinėta byla, jei toks klausimas yra keliamas.
Teisės akto leidėjas nepateikė kriterijų, kuriais remiantis būtų galima priimti tokio
pobūdžio sprendimą. Tai palikta spręsti teismui, nagrinėjančiam prašymą dėl proceso
atnaujinimo, nurodant vienintelę aplinkybę, kad teismas tai gali padaryti esant poreikiui. Vadinasi, kiekvienu konkrečiu atveju (ad hoc), nagrinėjant prašymą dėl įsiteisėjusio teismo baigiamojo teisės akto sustabdymo, turi būti sprendžiama atskirai, be kita
ko, turint omenyje, kad:
1) teismo sprendimo juridinė galia prilygsta įstatymui, todėl teismo sprendimų
niekas negali nevykdyti (Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 30 d. nutarimas). Vadinasi, juos (sprendimus) pradėjus vykdyti atsiranda teisinės pasekmės, kurias ne
visada įmanoma laikinai sustabdyti arba tos teisinės pasekmės paprastai jau būna
atsiradusios;
2) 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
(Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d. sprendimas). Tai reiškia, kad priėmus
sprendimą dėl įsiteisėjusio baigiamojo teisės akto sustabdymo, nustatyti ir patvirtinti
teisiniai santykiai praranda stabilumą, kuris iš esmės jau buvo garantuotas įsiteisėjusiu
teismo sprendimu (bendrine prasme);
3) įsiteisėjus teismo sprendimui (bendrine prasme) buvo suderinti priešingi šalių
interesai ir šitaip garantuotas asmens teisių saugumas, socialinė santarvė, socialinis stabilumas bei rimtis. Sustabdžius teismo sprendimo vykdymą, pastarojo teisinis poveikis
tampa neveiksmingas.
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Visa tai lemia, kad skundžiamo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymo sustabdymas turėtų būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, atidžiai įvertinus galimas tokio
sprendimo teisines pasekmes, teisinių vertybių prioritetus.
Aptariamas teisės aiškinimas teiktinas lingvistinio teisės aiškinimo metodo pagrindu, lemiančiu griežtą įstatymo raidės laikymąsi taikant teisę. Šio metodo pagrindu yra užtikrinamas formalių teisės reikalavimų paisymas ir atitinkamo teisinio reguliavimo turinio vienodas supratimas. Kita vertus, pateikiama teisės akto normos
interpretacija nulemta ir sisteminiu teisės aiškinimu, kaip papildomu teisės aiškinimo
metodu, o toks teisės aiškinimas, kai atskleidžiant teisės normų turinį yra taikomas
daugėtas teisės aiškinimo metodų, visiškai atitinka Konstitucinio Teismo jurisprudenciją šioje plotmėje (Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1996 m. rugsėjo 25 d.,
1999 m. lapkričio 9 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimai).
Tai, kas išdėstyta, lemia nuostatą, kad įsiteisėjusio skundžiamo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymo sustabdymas, kol bus iš naujo išnagrinėta byla – teisinis instrumentas, kuris gali būti pasirinktas, siekiant suspenduoti teisinius santykius,
įžvelgiant galimybę juos koreguoti, tačiau jo pasirinkimas bei pritaikymas administraciniame procese turi būti atliktas atidžiai įvertinus visas aplinkybes bei galinčias kilti
teisines pasekmes. Pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą aptariamo teisinio instrumento
pritaikymas eiliškumo prasme galimas tik išsprendus proceso atnaujinimo klausimą, t.
y. iki to momento įsiteisėjusio skundžiamo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymo
sustabdymo aspektas, nepaisant laiko trukmės, nesvarstytinas.
Taigi prašymas dėl skundžiamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. lapkričio 24 d. nutarties vykdymo sustabdymo, kol bus iš naujo išnagrinėta
byla, taip pat kiti prašymai, bus sprendžiami iš esmės tik išsprendus pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo ir jei jis bus patenkintas.
VII.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje 2 punkte numatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, kai naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės,
kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Būtent šis
teisinis pagrindas nurodytas kaip proceso atnaujinimo pagrindas, todėl teisėjų kolegija, spręsdama prašymą dėl proceso atnaujinimo turi patikrinti, ar pateikti faktiniai
duomenys byloja apie naujas aplinkybes, kurios nebuvo žinomos bylą nagrinėjant iš
esmės ir ar tos aplinkybės iš tikro yra esminės bei aiškiai sąlygojančios teismo pareigą
atnaujinti procesą.
Tikrinamu atveju, kaip naujai paaiškėjusi ir esminė aplinkybė nurodoma tai, kad
matininkas, atlikdamas gyvenamojo namo kadastrinius matavimus, pažeidė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 53, 58.1 ir 58.2 punktus bei Nekilnojamojo turto objektų
kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 138 ir
183 punktų reikalavimus.
Iš paminėtų teiginių akivaizdu, jog pareiškėja iš esmės kelia įrodymų vertinimo
klausimą jau išnagrinėtoje ir patikrintoje apeliacine tvarka administracinėje byloje. Tokia aplinkybė suponuoja išvadą, jog pareiškėja dar kartą prašo peržiūrėti administracinę bylą ir kitaip vertinti surinktus įrodymus, atsižvelgiant į atitinkamame dokumente
įvardytas matininko klaidas.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija pabrėžia, kad proceso atnaujinimo institutas, įtvirtintas Administracinių bylų teisenos įstatymo IV skyriuje,
yra skirtas ne pakartotinam bylos peržiūrėjimui, pagal subjektų, turinčių teisę paduoti
prašymą atnaujinti procesą prašymus bet kokiu pagrindu, o tam, kad būtų užtikrintas teisingas bylos išnagrinėjimas, kuris, tikėtina, nebuvo pasiektas konstatavus Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus pagrindus. Be to,
sprendžiant prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas yra saistomas ir ta teisine argumentacija, kurios pagrindu buvo priimtas skundžiamas teismo sprendimas.
Šiuo atveju, kaip matyti tiek iš pirmosios instancijos teismo sprendimo, tiek iš
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties, pareiškėjos skundas buvo atmestas konstatavus, kad pareiškėja pagal pareikštą šioje byloje
reikalavimą neturi materialinio teisinio intereso, todėl reikalavimas negalėjo būti tenkinamas. Teisės aktais pareiškėjai nebuvo suteikta teisė ginti viešąjį interesą ar kitų
asmenų teises ar interesus. Įvardyta motyvacija lėmė skundo netenkinimą. Tai reiškia, kad procesas dėl galbūt naujai paaiškėjusių faktinių aplinkybių, t. y. tokių aplinkybių, kurios susijusios su galimu paneigimu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. pagalbinių patalpų pastogėje (duomenys neskelbtini), pripažinimo tinkamomis naudoti akto
Nr. SP1-3704, neturi jokios teisinės reikšmės, kadangi pareiškėja neturėjo materialinio
suinteresuotumo dėl iškelto ginčo, todėl prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti
tenkinamas.
Prašymo dėl proceso atnaujinimo baigtis eliminuoja ir teismo pareigą spręsti kitus pareiškėjos prašymus inter alia dėl sustabdymo skundžiamos Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties vykdymo, kol bus iš naujo
išnagrinėta byla, taip pat kitus pirmiau paminėtus prašymus.
VIII.
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2013 m. lapkričio 12 d. buvo registruotas trečiojo suinteresuoto asmens J. T. atsiliepimas į pareiškėjos 2013 m. spalio
22 d. prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriame prašoma atmesti prašymą dėl proceso
atnaujinimo, taip pat atmesti kitus pareiškėjos prašymus, skirti jai baudą už piktnaudžiavimą administraciniu procesu.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 158 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
pirmininko sudaryta teisėjų kolegija rašytinio proceso tvarka, nekviesdama į posėdį
bylos proceso dalyvių.
To paties straipsnio 2 dalyje pažymėta, jog nagrinėdamas prašymą dėl proceso
atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus nustatytų terminų
ir ar jis pagrįstas įstatymų numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Prireikus teismas turi teisę pareikalauti iš prašymą padavusio asmens papildomų įrodymų minėtais
klausimais.
Šios nuostatos suponuoja išvadą, kad sprendžiant prašymą dėl proceso atnaujinimo yra vertinama tik asmens, padavusio prašymą dėl proceso atnaujinimo, išdėstyta
argumentacija bei tos argumentacijos atitikimas proceso atnaujinimo pagrindams, o
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po to priimamas atitinkamas procesinis sprendimas. Toks sprendimas priimtinas be
kitų administracinėje byloje dalyvavusių asmenų rašytinės pozicijos, nes jiems (kitiems
administracinėje byloje dalyvavusiems asmenims) įstatymų leidėjas nėra suteikęs teisinės galimybės įsiterpti į procesą, kurio metu sprendžiamas prašymas dėl proceso atnaujinimo, todėl atsiliepimai į prašymą dėl proceso atnaujinimo neturėtų būti teikiami,
o pateikti bei registruoti – administraciniame teisme nesvarstytini.
Taigi J. T. atsiliepimas į pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. prašymą dėl proceso atnaujinimo nesvarstytinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159
straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija
nutaria:
Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. P556-230/2012 pagal pareiškėjos G. L. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-2951/2011
pagal pareiškėjos G. L. skundą atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims
J. T., Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
Vilniaus teritoriniam padaliniui, Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai,
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
Vilniaus teritoriniam skyriui dėl akto panaikinimo.
J. T. atsiliepimo į pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. prašymą dėl proceso atnaujinimo su jame išdėstytais prašymais nesvarstyti.
Nutartis neskundžiama.
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Teisė į teismą ir teismų organizavimas aplinkos teisės ginčų srityje:
nacionaliniai ypatumai ir Europos Sąjungos teisės poveikis
Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausiųjų Administracinių Teismų Asociacija
(ACA‑Europe) 2012 m. lapkričio 23 d. surengė seminarą „Teisė į teismą ir teismų
organizavimas aplinkos teisės ginčų srityje: nacionaliniai ypatumai ir Europos Sąjungos
teisės poveikis“. Bendradarbiaudama su Europos Sąjungos aplinkos generaliniu
direktoratu, Prancūzijos valstybės taryba minėta tema parengė klausimyną, į kurį atsakė
29 iš 31 ACA-Europe priklausančių aukščiausiųjų teismų, taip pat ir Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas. Sofija Ruseli (Sophie Roussel), Prancūzijos valstybės tarybos
auditorė, ir Olivieris Fuchsas (Olivier Fuchs), administracinio teismo teisėjas ir Prancūzijos
valstybės tarybos pirmininko pavaduotojo įgaliotasis atstovas, pasinaudodami
ACA‑Europe priklausančių aukščiausiųjų teismų pateiktais atsakymais, parengė
apibendrinantį pranešimą, kuriame lyginamuoju aspektu apžvelgiami esminiai su minėta
tema susiję klausimai. Šioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenio dalyje
skaitytojams pristatome pirmiau minėtą apibendrinantį pranešimą.
Apibendrinantis pranešimas1
Parengė Prancūzijos valstybės tarybos auditorė Sofija Ruseli (Sophie Roussel) ir
administracinio teismo teisėjas bei Prancūzijos Valstybės tarybos pirmininko pavaduotojo įgaliotasis atstovas Olivieris Fuchsas (Olivier Fuchs)
Įžanginis klausimas:
kokią vietą užima bylos, susijusios su aplinkos apsauga, administracinių teismų
veikloje?
1.1. Kokia bendra administracinių teismų veiklos dalis yra skiriama byloms, su‑
sijusioms su aplinkos apsauga ir patenkančioms į Europos Sąjungos aplinkos
politikos taikymo sritį, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
(toliau – SESV) 191 straipsnyje. Ar šiam skaičiui priskiriami ir kiti teismo pro‑
cesai, kaip antai susiję su teritorijų planavimu ir žemės naudojimu?
Aplinkos teisė yra „transversalaus“ pobūdžio, apimanti daugybę įvairių sričių, ir
todėl sunku nustatyti jos ribas. Aišku yra tai, kad daugumos teismų nuomone, tam
tikros sritys yra pagrindinės aplinkos teisėje (pvz., gamtos apsauga, atliekų tvarkymas,
1

Pranešimas buvo publikuotas Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausiųjų Administracinių
Teismų Asociacijos naujienlaiškyje Nr. 29, 2013 m. gegužės mėn. Pranešimą iš anglų kalbos vertė Eglė
Nešukaitytė ir Aurimas Brazdeikis.
429

II. Administracinė doktrina

vandens išteklių apsauga ir t. t.). Vis dėlto, atsižvelgiant į jos transversalų pobūdį,
teismai dažnai privalo taikyti aplinkos apsaugos standartus bylose, kurios yra susijusios su kitomis teisės sritimis, pavyzdžiui, su teritorijų planavimu ir žemės naudojimu.
Ši situacija, be kita ko, turint omenyje daugybę galimų teismo struktūrų (žr. toliau),
reiškia, kad ne tik neįmanoma atlikti vienodos statistinės analizės, bet, visų pirma, yra
sudėtinga palyginti ACA-Europe priklausančius teismus. Be to, respondentams pateiktas klausimas akcentavo bylas, kurios priskiriamos Europos Sąjungos (toliau – ir
ES) aplinkos teisės taikymo sričiai ir kurių atžvilgiu, kaip patys teismai pabrėžia, nėra
prieinamų statistinių duomenų.
Kelios nacionalinės ataskaitos pabrėžė skirtumą tarp griežto požiūrio, pagal kurį
ginčai yra laikomi aplinkos ginčais pagal prigimtį, kai jie taip yra identifikuojami aktualioje nacionalinės praktikos duomenų bazėje ir dažnai apibrėžiami nacionalinių teisinių institucijų, ir plataus požiūrio, pagal kurį ginčai yra klasifikuojami kaip aplinkos
ginčai ne pagal jų esmę, tačiau atsižvelgiant į problemas, kurias jie įprastai iškelia.
Iš visų bylų, išnagrinėtų daugumos valstybių narių teismų, 1-2 % visų bylų yra
aplinkos bylos griežtąja prasme, o 5-10 % išnagrinėtų bylų yra klasifikuojamos kaip
aplinkos bylos plačiajame kontekste. Akivaizdu, kad tam tikri teismai (Ispanijoje, Suomijoje ir Nyderlanduose) nagrinėja didesnį procentą bylų, susijusių su aplinka, – ir
griežtąja prasme, ir platesniame kontekste. Kita vertus, kiti aukščiausieji teismai tik retais atvejais nagrinėja aplinkos bylas, arba nenagrinėja jų visiškai. Tai pasakytina ne tik
apie šalis, kuriose veikia specialūs su aplinkos apsauga susiję teismai (žr. toliau), bet ir
kitas šalis (pvz., Latvijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas ir Norvegijos Aukščiausiasis Teismas).
Būtina trumpai pažymėti tris papildomus dalykus.
Pirma, daug teismų pranešė nuolatinį skundų skaičiaus augimą aplinkos teisės
ginčų srityje. Priešingai, nė viena šalis nepranešė apie tokių skundų sumažėjimą.
Antra, ES aplinkos teisės bylų dalis visų aplinkos bylų atžvilgiu nebuvo tiksliai išmatuota ir įvertinta nepaisant fakto, kad keletas šalių gerai išvystė statistinius įrankius
ir padalino aplinkos sritį arba pačias aplinkos bylas į kelias kategorijas (pvz., Belgija,
Liuksemburgas ir Prancūzija). Priežastis yra ta, kad statistiniai įrankiai vertina aplinkos bylos kintamąjį arba pagal materialinės teisės kriterijų (teisės aktai dėl pramonės,
vandens, gamtos apsaugos), arba pagal skundžiamų sprendimų tipą (pavyzdžiui, Belgijoje, aplinkos apsaugą reguliuojantys aktai, aplinkosaugos leidimai, aplinkosaugos
rinkliavos, t. t.), o ne pagal teisės šaltinius, kuriuos cituoja apeliantas. Pastarasis vertinimas bet kuriuo atveju būtų sudėtingas. Tačiau teismai sutinka, kad su ES aplinkos
teise susijusios bylos sudaro reikšmingą dalį visų teismo procesų2. Tai nė kiek nestebina, atsižvelgiant į ES aplinkos teisės aktų kiekį ir apimtį. Kai kurios šalys minėtą teiginį
papildo: Graikijos ataskaitoje, pavyzdžiui, akcentuojamas faktas, kad aplinkos apsaugos
standartai yra įtvirtinti Konstitucijoje. Taigi didžioji dalis ginčų, susijusių su aplinkos
klausimais, yra išsprendžiami remiantis nacionaline teise teismui netaikant ES teisės,
o ES teisės paminėjimas sprendime visų pirma yra skirtas, kad būtų galima padaryti
pastarąjį „labiau įtikinamu“.
Galiausiai, statistinė analizė neatsižvelgia į konkrečios bylos teisinę reikšmę. Graikijos ataskaita ypač pabrėžia faktą, kad su aplinkos apsaugos klausimais susijusi prak2
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tika yra dinamiška ir šias bylas veikia pagrindiniai socialiniai iššūkiai. Galima pagrįstai
spėti, kad tokia situacija egzistuoja daugelyje ES šalių.
Atitinkamai ginčai susiję su aplinka, kurie tiek griežtąja prasme, tiek statistiniu
požiūriu sudaro minimalią visų bylų dalį, iš tikrųjų yra daug dažnesnis dalykas ir kiekybine, ir kokybine prasmėmis. Nors sudėtinga nustatyti dalį, kurią ES teisėje sudaro
aplinkos teisė, jos poveikis nacionaliniams įstatymams vis dėlto yra žymus.
1.2. Žvelgiant iš kokybinio taško, kaip įvertintumėte šio tipo procedūras bylų
sudėtingumo, jose iškylančių techninių aspektų, šalių argumentų pristatymo
kokybės ir sprendimų bylose priėmimo trukmės aspektais?
Dauguma šalių ataskaitų visų pirma akcentavo faktą, kad ginčai, sprendžiantys
aplinkosaugos klausimus, sukelia tam tikrus sunkumus. Žinoma, šie sunkumai matomi tik tam tikrais atvejais; šiaip ar taip, kaip yra ir visuose kituose ginčuose, kai kurios
bylos nesukelia jokių problemų. Tačiau keletas ataskaitų taip pat tvirtino, kad aplinkosaugos ginčai neatskleidė jokių ypatingų bruožų nei kalbant apibendrintai (Jungtinė
Karalystė), nei susiejus su specifiniais aspektais.
Toliau įvardijamos dažniausiai pasitaikančios priežastys, dėl kurių bylos, susijusios su aplinkos teise, yra laikomos ypatingai sudėtingomis:
a) Iškeltos bylos yra techninio pobūdžio ir dažnai reikalauja ekspertų ataskaitų ar
specialių tyrimų, todėl būtinos ne tik teisinės žinios.
b) Aplinkos teisės bylos dažnai apima ir nacionalinę, ir ES teisę, ir kai kuriais atvejais net reikalauja taikyti užsienio teisę (pvz., Liuksemburgas). Slovakijos ataskaita
taip pat pabrėžia nacionalinių teisės aktų fragmentiškumą.
c) Sparčiai vykstantys taikytinos teisinės sistemos pokyčiai lemia sudėtingesnį
aplinkos teisės bylų nagrinėjimą. Keletas ataskaitų akcentavo faktą, kad sprendimai šiose bylose yra priimami tik po ilgai trunkančių ir sudėtingų administracinių procedūrų, todėl reikalauja teisėjus užtikrinti, kad būtų patenkinta daugybė
procesinių sąlygų dar prieš pradedant jiems vertinti pačią bylą iš esmės3.
d) Keletas ataskaitų taip pat pabrėžė galimus sunkumus, vertinant tam tikras
aplinkos teisės nuostatas, kaip, pavyzdžiui, konkretaus kraštovaizdžio grožis arba
vertingos tam tikrų teritorijų savybės.
e) Pagaliau, ekonominių ir socialinių iššūkių fonas toms problemoms, kurias tenka spręsti teismams, tokiose bylose dažnai yra itin reikšmingas.
Kartais galima išmatuoti ir įvertinti skaičiais aplinkos teisės bylų sudėtingumą:
pavyzdžiui, byla, susijusi su aplinkos apsauga gali lemti, kad teisėjas-pranešėjas gauna
maksimalų darbo krūvio taškų skaičių už darbą tokioje byloje (Estija), arba byla gali
būti apibūdinama kaip esanti sunkiausių bylų sąrašo viršuje (Suomija). Vokietijoje Federacinio Administracinio Teismo kolegija, kuri sprendžia aplinkos teisės bylas, 2011
metais 1/3 savo darbo laiko skyrė keturiolikai bylų, susijusių su oro uosto infrastruktūros statyba ir eksploatavimu.
Vis dėlto šis sudėtingumas ne visuomet paveikia bylų išnagrinėjimo laiką, nes terminas, per kurį turi būti priimtas sprendimas, yra nustatytas teisės aktu (pvz., bylos
dėl tam tikrų klausimų Latvijoje arba Nyderlanduose), arba bylos sudėtingumas tiesiog nesuponuoja reikšmingai ilgesnio nei įprasta bylos nagrinėjimo (pavyzdžiui, kaip
3

Žr., pvz., ataskaitas iš Belgijos, Kroatijos.
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matoma Lenkijos, Portugalijos ir Turkijos ataskaitose). Nepaisant to, keletas ataskaitų
akcentuoja palyginti ilgą aplinkosaugos bylų nagrinėjimo laiką4.
Panašu, kad šalių argumentų pristatymo kokybė aplinkos teisės bylose yra šiek
tiek geresnė, palyginus su kitais ginčais, kadangi į juos įtraukiami teisininkai, kurie yra
aplinkos teisės specialistai. Danijoje generalinis advokatas (Kammeradvocaten), kuris
gerai išmano aplinkos teisę, paprastai dalyvauja tokių bylų nagrinėjime. Kai kurie bylininkai taip pat turi gausius finansinius bei teisinius resursus, kurie leidžia jiems pristatyti sudėtingas ir gerai parengtas bylas. Daugelis nacionalinių ataskaitų aptariamu
aspektu nepateikė jokių detalių, kiek tai yra susiję su nevyriausybinių organizacijų (toliau – ir NVO) iškeltomis bylomis. Vis dėlto kai kurie pareiškė, kad NVO argumentų
pateikimas buvo silpnas5, kai tuo tarpu kitiems jis pasirodė tinkamas6.
Pirmasis klausimas:
teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais
Klausimas dėl teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais yra esminis ir sudaro
trečiąjį Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais ramstį. 2003 m.
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti
visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas
ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės
dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus, taip pat padėjo šiam klausimui skirti daugiau
dėmesio Europos Sąjungos kontekste.
1.1. Kokios yra priimtinumo sąlygos ieškiniams dėl aplinkos klausimų (pvz.,
reikalavimas įrodyti, kad buvo pažeistas subjektyvus interesas ar teisė, actio
popularis)? Ar šios skiriasi nuo bendrų priimtinumo sąlygų, ir jeigu taip, tai ko‑
dėl?
Aplinkos bylų kontekste būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp daugiausiai individualaus ir asmeninio locus standi7 ar teisinio statuso pobūdžio, kad būtų galima pareikšti
ieškinį teisme, ir dažnai bendro ir kolektyvinio sprendimų, susijusių su aplinkos apsauga, pobūdžio. Locus standi klausimas išryškina iššūkius dėl teisės kreiptis į teismus
aplinkos srityje, ir yra tas aspektas, dėl kurio egzistuoja labai dideli skirtumai tarp atskirų valstybių.
Iš esmės valstybės gali būti padalinamos į dvi pagrindines kategorijas: tos, kuriose
byloms, susijusioms su aplinka, mutatis mutandis pritaikomos tos pačios taisyklės, kaip
ir daugumai bylų, ir tos, kuriose galioja specifinės priimtinumo sąlygos.
Pirmoje valstybių grupėje locus standi yra vertinamas taip pat kaip ir kitose
bylose.
Tačiau ši kategorija gali būti išskaidyta į du pogrupius. Pirmasis apima šalis, kuriose
4
5
6
7
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Pvz., Vokietija, Suomija, Prancūzija.
Slovakija.
Latvija, Slovėnija.
Vertėjų pastaba: locus standi yra lotyniška frazė, reiškianti, kad asmuo turi teisę kreiptis į teismą.
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locus standi pareikšti ieškinį dėl administracinio sprendimo panaikinimo reikalauja
įrodymų, kad yra pažeistas pareiškėjo interesas (šis aspektas yra vertinamas plačiai, nesiaurinant teisminės gynybos), o ne subjektyvioji teisė. Jei užterštumas daro kokį nors
poveikį arba yra gyvenama netoli tam tikro projekto, yra pakankamos sąlygos teismui,
kad ieškovas įgytų locus standi pateikti ieškinį prieš administracinį sprendimą. Taip yra
Italijoje, Liuksemburge ir Rumunijoje. Belgijos, Prancūzijos ir Šveicarijos ataskaitose
teigiama, kad locus standi apskritai yra vertinama liberaliai. Tai taikoma ir Graikijai,
kai sprendžiami aplinkosaugos klausimai. „Pakankamo suinteresuotumo“ kriterijus yra
vienintelis reikalavimas Didžiojoje Britanijoje, kad šalis įgytų locus standi, plačios galimybės kreiptis į teismus yra numatytos ir Kroatijos teisinėje sistemoje.
Nyderlandai, priklausantys pirmajam pogrupiui, yra išskirtiniai. Nyderlanduose locus standi paprastai priklauso nuo intereso, kuris buvo tiesiogiai pažeistas ginčijamu sprendimu, egzistavimo, ir šis interesas gana plačiai aiškinamas. Tačiau prieš
2005 m. liepos 1 d. buvo įtvirtintas actio popularis dėl aplinkos ir teritorijos planavimo
sprendimų. Pagal šį modelį asmenys, kurie buvo įtraukti į sprendimų rengimo projektus, galėjo pareikšti ieškinį ginčyti anksčiau nurodytus sprendimus. Tačiau teisinis reguliavimas buvo pakeistas, o tą lėmė poreikis apriboti skundų skaičių. Vis dėlto panašu, kad dėl menko actio popularis mechanizmo naudojimo realūs pokyčiai iš principo
buvo nežymūs.
Antrasis pogrupis apima šalis, kurios taiko griežtesnius reikalavimus dėl locus
standi ir kuriose netaikomos jokios specialios taisyklės, susijusios su teise kreiptis į
teismą aplinkos klausimais. Subjektyviosios teisės pažeidimas yra reikalavimo priimtinumo sąlyga Vokietijoje, ir tiek nacionaliniai, tiek Europos aplinkos standartai laikomi
užtikrinančiais kolektyvinį interesą, todėl patys savaime negali suteikti jokių individualių teisių. Apeliantas turi nurodyti Konstitucija ar įstatymu jiems suteiktų teisių pažeidimą, kad galėtų pateikti teismui ieškinį dėl panaikinimo arba neveikimo. Tas pats
principas taikomas mutatis mutandis Lenkijoje ir Estijoje, nors šių šalių ataskaitos parodo, kad locus standi, kalbant apie aplinkos bylas, paprastai yra vertinamas liberaliau.
Situacija Ispanijoje skiriasi ir tarytum patenka tarp pirmojo ir antrojo pogrupio. Tačiau
atrodo, kad „teisėto suinteresuotumo“, kurio reikalaujama, kad būtų galima pateikti
skundą, turinys buvo išplėstas, ypač Įstatymu Nr. 29/1998. Danijoje, Vengrijoje, Maltoje, Norvegijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje locus standi, kiek tai susiję su aplinkos klausimais, analizuojamas tokiu pačiu būdu kaip ir kitose bylose ir yra vertinamas griežčiau
negu kitose šalyse iš pirmojo pogrupio.
Tačiau ne visos šalys taiko šį metodą. Kalbant apie locus standi su aplinka susijusiuose ginčuose, kai kurios šalys taiko specifines sąlygas. Šios šalys daugiausia – nors
ne išimtinai – yra tos, kurios administraciniuose ginčuose paprastai taiko griežtesnes
locus standi taisykles.
Kai kurios šalys pasirinko taikyti actio popularis. Portugalijoje tokia galimybė,
sprendžiant aplinkos klausimus, yra įtvirtinta Konstitucijoje, konkrečiai 52 straipsnio 3
dalyje (teisė į actio popularis bylose, numatytose įstatymuose, susijusiuose su gyvenimo
kokybe ir aplinka) ir 66 straipsnio 1 dalyje (visų asmenų teisė į sveiką ir ekologiškai
subalansuotą aplinką, bei pareiga ją saugoti8), taikant šiuo atveju specifinį teisinį regu8

Pastebėtina, kad Prancūzijos valstybės taryba dėl panašios nuostatos Prancūzijos Konstitucijoje,
numatančioje, kad „visi individai turi teisę gyventi sveikoje ir ekologiškai subalansuotoje aplinkoje“,
nusprendė, kad ji nesuteikia pagrindo actio popularis.
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liavimą. Latvija, kuri nusprendė taikyti platų Orhuso konvencijos 9 straipsnio aiškinimą, perkeliant ją į nacionalinę teisę, taip pat pripažįsta locus standi aplinkos interesų
saugojimo srityje tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Turkija nustatė actio popularis sistemą visiems su aplinka susijusiems sprendimams. Actio populiaris taip pat
galimas Estijoje, tačiau jis apribotas teritorijų planavimo klausimais. Suomijoje teisės
aktai, reglamentuojantys savivaldybių veiklą, sudaro sąlygą actio popularis, pagal kurį
visi gyventojai ir bet kuris, kuris valdo nuosavybę savivaldybės teritorijoje, gali ginčyti
savivaldybių sprendimus. Nors egzistuoja galimybė naudoti actio populiaris Ispanijoje tam tikrais klausimais, kurie turi pasekmių tam tikroms aplinkos sritims (kultūrinis paveldas, krantai ir paplūdimiai, miesto planavimas), sprendimai, priimti remiantis
aplinkos teisės aktais, nepatenka į šią sritį.
1.2. Ar NVO ir ypatingai aplinkos apsaugos asociacijos turi pirmenybę kreiptis į
administracinius teismus, ar joms galioja tos pačios kreipimosi į teismą sąlygos
kaip ir kitiems asmenims? Ar galima preziumuoti šių asociacijų locus standi?
Aplinkos apsaugos asociacijos užima pagrindinę vietą ekosistemų ir natūraliųjų
išteklių išsaugojime. Europos Sąjungos teisė, taip pat ir Orhuso konvencija, akcentuoja,
kad jos atlieka itin svarbų vaidmenį. Tačiau kyla klausimas, ar jos naudojasi privilegijuota galimybe kreiptis į administracinius teismus?
Sąlygos, reglamentuojančios aplinkos apsaugos asociacijų galimybę kreiptis į teismus, kai kuriose valstybėse yra tokios pat kaip ir sąlygos, kurios taikomos, kai į teismą
kreipiasi kiti asmenys. Taip yra Belgijoje9, Kroatijoje, Graikijoje, Latvijoje, Maltoje, Rumunijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Slovakijoje. Paprastai šiose šalyse yra suteikiamos
plačios galimybės kreiptis į teismus.
Vis dėlto daugumoje šalių aplinkos apsaugos asociacijoms, ar bent keletui iš jų,
yra suteikiama pirmumo teisė kreiptis į teismus dėl valdžios institucijų sprendimų ir
veiksmų, kurie turės padarinių aplinkai.
Šio požiūrio šaknys gali glūdėti teismų praktikoje, kaip, pavyzdžiui, Bulgarijoje.
Italijoje, prieš 1986 metus, vadinamosios „bendrojo intereso“, o vėliau „kolektyvinio intereso“ teorijos, išvystytos teismų praktikoje, palengvino aplinkos apsaugos asociacijų
locus standi. Tačiau dažniausiai pagal nacionalinę teisę būtent įstatymai, reguliuojantys
bendrus aplinkos klausimus ar tik tam tikras jos sritis, nustato konkrečias NVO kreipimosi į teismus sąlygas, kaip, pavyzdžiui, Suomijoje. Teisės aktai ne iš aplinkos teisės srities, kurie suteikia palankesnes sąlygas NVO kreiptis į teismus, sutinkami rečiau.
Nyderlanduose manoma, kad asociacijų tikslas yra atstovauti bendruosius ir kolektyvinius interesus, ir šiuo pagrindu aplinkos apsaugos asociacijos naudojasi plačiau prieinama galimybe kreiptis į teismus.
Kai kuriose šalyse iš aplinkos apsaugos asociacijos nėra reikalaujama patenkinti
sąlygas dėl subjektyviosios teisės ar asmeninio intereso pažeidimų: pavyzdžiui, tai yra
Norvegijos ir Danijos atvejis.
Ši objektyvaus intereso tendencija, priešingai nei dėmesys subjektyviajai teisei,
9
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Tačiau, kai kalbama apie planavimo leidimų panaikinimą Flandrijoje, tik asociacijos, atstovaujančios
grupei, kurios kolektyvinis interesas ginčijamu sprendimu yra pažeidžiamas arba jam sukeliama
grėsmė, ir kuri veiksmingai veikė reikšmingą laikotarpį, gali imtis teisinių priemonių prieš tokius
sprendimus.
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iškyla daugeliu atveju, kai locus standi ginčijamų sprendimų ar veiksmų atžvilgiu yra
vertinamas remiantis asociacijų užsibrėžtu su aplinka susijusiu tikslu, be to, jei reikia,
taikant ir kitus kriterijus, kaip, pavyzdžiui, geografinė veiksmo apimtis, kaip seniai asociacija įsteigta arba atstovaujama. Vengrijoje asociacijų tikslai ir jų veiksmų geografinė aprėptis yra pagrindiniai kriterijai, kai tuo tarpu Ispanijoje būtina įvykdyti dvi papildomas
sąlygas: asociacija privalo būti teisiškai įsteigta prieš dvejus metus ir atlikti veiksmus
užsibrėžtam tikslui pasiekti. Pastaroji veiklos atlikimo sąlyga yra Nyderlandų sistemos
ypatybė: kuo įvairesni asociacijų tikslai, tuo griežtesni reikalavimai, kad asociacijų veiklos pobūdis ir apimtis atitiktų šiuos tikslus. Švedijoje tam, kad būtų galima kreiptis
į Žemės ir aplinkos teismus, be sąlygos, kad asociacijos tikslas yra aplinkos apsauga,
asociacija taip pat privalo veikti trejus metus ir turėti minimalų 100 narių skaičių arba
bendro pobūdžio paramą.
Kai kuriose šalyse aplinkos apsaugos asociacijoms yra taikomos konkrečios kreipimosi į teismus taisyklės, kai jos (asociacijos) įtraukiamos į sprendimo projekto parengimą; ypač tais atvejais, kai sprendimas yra priimamas po poveikio aplinkai vertinimo. Toks požiūris kyla iš Orhuso konvencijos, kuri nubrėžia ribas tarp „visuomenės“ ir
„suinteresuotos visuomenės“, perkėlimo į nacionalines sistemas. Ši situacija egzistuoja
Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovėnijoje.
Galiausiai, kitose šalyse veikianti patvirtinimo sistema arba įregistravimo sąraše
sistema nulemia, kuri asociacija turi pirmumo teisę kreiptis į teismą. Tokios sistemos
veikia Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge, Slovėnijoje ir Šveicarijoje, ir apjungia asociacijos tikslo, ilgaamžiškumo, reprezentatyvumo ir / ar geografinės aprėpties sąlygas.
Liuksemburgo teisės aktai numato, kad tik patvirtintos asociacijos gali iškelti ieškinį
dėl reguliavimo pobūdžio sprendimų. Teismų praktika tais atvejais, kai įstatymas klausimo nereguliuoja, išplėtė šią sistemą į individualias situacijas. Italijoje, kur manoma,
jog reprezentatyvumo sąlyga yra įvykdyta, kai į teismą kreipiasi valstybės mastu veikianti asociacija arba tokia asociacija, kuri yra atstovaujama bent penkiuose regionuose, locus standi klausimas dėl vietinio pobūdžio asociacijų išlieka diskutuotinas, nepaisant fakto, kad „bendrojo intereso“ teorija vis dar yra taikoma. Kai tik šios asociacijos
yra identifikuojamos, jos naudojasi locus standi didesniu arba mažesniu mastu. Pripažinimas, kad asociacija turi patvirtintą statusą, reiškia, kad daugiau nebereikia įrodinėti
locus standi bylose ir teisė kreiptis į teismą yra automatiškai preziumuojama.
Tokia sistema egzistuoja ir šalyse, kur taikomas actio populiaris principas
(žr. aukščiau). Estijoje ne tik asociacijos, bet ir partnerystės, sukurtos remiantis asmenų susitarimu, neįsteigiant juridinio asmens, kurių tikslas yra aplinkos apsauga, preziumuojama, kad turi locus standi.
Iš šių skirtingų variantų matyti, kad aplinkos apsaugos asociacijų locus standi paprastai išsprendžiamas būtent nacionaliniais įstatymais arba, kur netaikomos panašios nuostatos, tokios asociacijos naudojasi plačia galimybe kreiptis į teismus. Ypatinga
aplinkos apsaugos asociacijos padėtis išryškėja lyginant nacionalines teisės sistemas,
tokiu būdu siekiama joms suteikti plačiausią galimybę kreiptis į teismą, kaip to reikalaujama ES teisėje ir Orhuso konvencijoje.
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1.3. Ar ieškinio dėl aplinkos klausimų iškėlimas skiriasi nuo įprastos kreipimosi
į teismą tvarkos (pvz., terminas, reikalavimas pateikti administracinį skundą iš
anksto)?
Kalbant apie procesines taisykles, išskyrus locus standi, matyti, kad daugumoje šalių aplinkos bylose yra taikomos tos pačios taisyklės kaip ir kitose bylose10.
Tačiau egzistuoja skirtumai, iš kurių vieni yra labiau ryškesni negu kiti. Visų pirma, dalyvavimas parengiamajame administravimo etape kai kuriose šalyse, ypač ten,
kur numatomas viešų konsultacijų procesas, yra sąlyga ieškinio priimtinumui. Vokietijoje, pavyzdžiui, Federalinis administracinis teismas nutarė, kad atitinkami administracinių bylų įstatymai reikalauja, jog aplinkos apsaugos asociacijos būtų pateikusios savo
vertinimą administracinės procedūros metu tam, kad galėtų vėliau ginčyti sprendimą.
Nustatyta, kad ši nuostata, kuri galimybės kreiptis į teismą nepadaro neįmanoma ar
pernelyg sudėtinga, yra suderinama su Direktyva 85/337/EEB.
Specialios taisyklės dėl termino11 ar reikalavimo, kad administracinis skundas turi
būti pateiktas dar iki teismo12, taip pat egzistuoja, kaip ir kitos taisyklės (mažesniu mastu), pavyzdžiui, kad bet kuris administracinis skundas, pateiktas prieš skundą teismui,
neturėtų pertraukti bendrojo skundo padavimo termino, pažeidžiant visuotinai priimtas taisykles13.
Apskritai aptariamos taisyklės sudaro sąlygas nesudėtingai pateikti ginčytiną skundą aplinkos bylose ir užtikrinti, kad pagrindinių proceso dalyvių, pavyzdžiui,
aplinkos apsaugos asociacijos, teisės išmanymas valdžios institucijų bus panaudotas
administracinių sprendimų paruošimo etapuose.
Šios specialios procedūrinės taisyklės dažniausiai įtvirtinamos konkrečiuose teisės aktuose, o ne bendro pobūdžio aplinkos teisės aktuose. Tai gali būti atvejis, kai yra
įgyvendinama vieša konsultacija, kaip, pavyzdžiui, Nyderlanduose ir Lenkijoje. Prancūzijoje ginčams, susijusiems su pramonės ir žemės ūkio projektais, kuriuos reguliuoja konkretūs teisės aktai ir kurioms taikomos specialios aplinkos apsaugos priemonės
(ICPE), taip pat su standartiniais branduoliniais įrenginiais ir miestų planavimu, yra
taikomos specialios taisyklės dėl priimtinumo.
1.4. Ar egzistuoja alternatyvūs ginčų išsprendimo būdai, kurie būdingi byloms,
susijusioms su aplinka?
Alternatyvių ginčų išsprendimo būdų, susijusių su aplinkos teise, nėra daug, o tie,
kurie šiuo metu egzistuoja, nėra įprasti. Viena iš minėtųjų alternatyviųjų priemonių –
ombudsmenas – minimas Graikijos ir Latvijos ataskaitose. Keletas šalių taip pat skatina
taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procedūras, sprendžiant aplinkos klausimus;
dažniausiai tokios procedūros nėra būdingos šiai teisės sričiai, nors išskirtiniais atve10 Belgija, Bulgarija, Kroatija, Danija, Ispanija, Estija, Suomija, Graikija, Vengrija, Italija, Lietuva,
Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Turkija.
11 Prancūzija, Latvija, Malta, Jungtinė Karalystė.
12 Lietuva, Liuksemburgas, Norvegija.
13 Tokia situacija yra Prancūzijoje tam tikroje teisinio reguliavimo srityje ir dėl tam tikrų aplinkos
apsaugos priemonių.
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jais jos tokios galėtų būti14. Kai kuriose šalyse egzistuojančios mediacijos galimybės ne
visada yra taikomos praktikoje15. Kartais tarpininkavimo procedūros yra neoficialios ir
pagrįstos rekomendaciniais dokumentais16.
1.5. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2011 m. priėmė keletą svarbių spren‑
dimų dėl galimybės kreiptis į teismus aplinkos bylose (Lesoochranárske zoskupenie (2011 m. kovo 8 d., C‑240/09), Trianel (2011 m. gegužės 12 d., C-115/09) ir
Boxus (2011 m. spalio 18 d., C-128/09). Pagrindiniai išspręsti klausimai yra susi‑
ję su tam tikromis Orhuso konvencijos, kurios šalimi yra Europos Sąjunga ir ES
valstybės narės, nuostatomis, galimybe nevyriausybinėms organizacijoms – ypač
aplinkos apsaugos asociacijoms – kreiptis į teismus, teisinės gynybos priemonė‑
mis dėl nacionalinės teisės aktų, kuriais įgyvendinama aplinkos teisė. Žvelgiant
iš jūsų nacionalinės teismų praktikos perspektyvos, ar šie neseniai priimti ES
Teisingumo Teismo sprendimai (ar bet kokie ankstesni sprendimai) prisideda
prie skundo priimtinumo sąlygų keitimo? Konkrečiai kalbant, kokią galimybę
nevyriausybinės organizacijos turi skundžiant administracinius sprendimus,
prieštaraujančius Europos Sąjungos aplinkos teisei?
1.6. Ar šis teismo praktikos išvystymas neprieštarauja nacionalinės teisės ak‑
tams dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2011/92/EB perkėlimo?
1.7. Kaip interpretuojate sprendimą C-240/09, atsižvelgdami į ES Teisingumo
Teismo subalansuotą atsaką dėl tiesioginio Orhuso konvencijos 9(3) straipsnio
poveikio, kuris (straipsnis) nustato teisminę procedūrą, prie kurios prieigą pri‑
valo turėti visuomenė, kad galėtų užginčyti privačių asmenų ar valdžios institu‑
cijų veiksmus ar neveikimą, prieštaraujantį nacionalinei aplinkos teisei?
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika dėl galimybės kreiptis į teismus
aplinkos klausimais turėjo reikšmingą poveikį valstybėms narėms sukuriant lankstesnes sąlygas dėl ieškinių priimtinumo. Suprantama, kad galimybė kreiptis į teismą kai
kuriose šalyse atspindi būtent tuos ES Teisingumo Teismo nustatytus reikalavimus, kurie grindžiami Orhuso konvencijos ir kitomis svarbiomis ES teisės nuostatomis. Tiesioginis ir netiesioginis poveikis nacionalinės teisės nuostatoms dėl teisės kreiptis į teismą,
kurios įtvirtinamos aktualiuose teisės aktuose ir nustatytos teismų praktikoje, yra akivaizdus daugelyje šalių (A). Taip pat verta atkreipti dėmesį į valstybių narių teismų pozicijas dėl ES Teisingumo Teismo praktikos ir į reikalavimą perkelti Direktyvą 2011/92/
EB, turint omenyje, kad visa tai iškėlė naujus iššūkius teisei, kurie yra arba nauji, arba
dar spręstini ateityje (B).
14 Pavyzdžiui, Norvegijoje tokia procedūra taikoma teisei gauti informaciją apie aplinką, Belgijoje nuo
2012 m. rugsėjo 1 d. skundams dėl leidimų mediacija gali būti taikoma Valstybės taryboje, Maltoje
aptariama procedūra taikoma ginčijant Maltos aplinkos ir planavimo agentūros sprendimus.
15 Prancūzija, Nyderlandai ir Lenkija.
16 Europos Sąjungos tinklo aplinkos teisės įgyvendinimui ir užtikrinimui iniciatyva Portugalijoje
vykdomas projektas dėl neformalaus aplinkos ginčų sprendimo dialogo būdu. Slovėnijoje Europos
Tarybos ministrų komiteto ir Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) rekomendacijos yra
neoficialūs šaltiniai, modeliuojant mediacijos procedūras.
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A. Orhuso konvencijos, ES teisės ir ES Teisingumo Teismo praktikos nustatytų
kreipimosi į teismus standartų poveikis nacionalinei teisei yra aiškus.
Šis faktas akivaizdus, kai nacionalinė teisė yra tiesiogiai ginčijama ES Teisingumo
Teismo sprendimo kontekste. Per daug varžančios sąlygos dėl teisės kreiptis į teismus
yra nesuderinamos su atitinkamomis Europos Sąjungos teisės nuostatomis. Pateikiama
keletas pavyzdžių:
- pagal nacionalinę teisę kaip bylos priimtinumo sąlyga nustatytas minimalus
aplinkos apsaugos asociacijos narių (nagrinėjamoje byloje 2 000) skaičius yra nesuderinamas su tikslu palengvinti kreipimąsi į teismą dėl projektų, patenkančių į jos veikimo sritį17;
- kai nacionalinė teisė neleidžia aplinkos apsaugos asociacijai, skundžiančiai
sprendimą, patenkantį į Direktyvos 85/337/EEB veikimo sritį, remtis taisyklės, kylančios iš Europos Sąjungos teisės ir skirtos saugoti aplinką, pažeidimu, nes ši taisyklė saugo grupės, o ne individualių asmenų interesus18;
- kai nėra galima teisme užginčyti įstatymų leidėjo atliktą teisės akto patvirtinimą, t. y. įstatymo pobūdžio sprendimą, kuris tik patvirtina jau prieš tai priimtą
sprendimą19.
Šie ES Teisingumo Teismo sprendimai garantuoja, kad plačios galimybės kreiptis
į teismus aplinkos klausimais, kurias skatina ES teisė ir Orhuso konvencija, bus užtikrintos. Nors ES Teisingumo Teismas aiškina, kad Orhuso konvencijos 9(3) straipsnis
neveikia tiesiogiai, Teismas vis dėlto nurodo, kad nacionalinė teisė turi būti aiškinama
taip, kad kuo labiau būtų laikomasi konvencijoje išdėstytų tikslų20.
Suomijoje ir Slovakijoje teisės aktai ir nacionalinė teismų praktika buvo išvystyta
dėl pirmiau paminėtų ES teismo sprendimų. Šiuo metu Vokietijoje yra rengiami teisės
aktų pakeitimai ir Federalinio Administracinio Teismo praktika keliuose atvejuose jau
pritaikė Trianel sprendimo išvadas. Tačiau to šiuo metu negalima pasakyti apie Belgiją
dėl Boxus sprendimo.
Šios tendencijos pastebimos ir kitose ES šalyse, kurios sugebėjo perkelti Orhuso
konvenciją į nacionalinius įstatymus ar atitinkamai pritaikyti nacionalinę teisę. Ispanijoje įstatymas Nr. 27/2006 praskynė kelią esminiams pokyčiams ir 2008-ųjų metų teismų praktika išryškino silpnąsias vietas ankstesnėse nuostatose. Manoma, kad pokyčiai
kitose šalyse taip pat įvyko dėl tendencijų ES teismų praktikoje, pavyzdžiui, Danijoje ir
Estijoje.
Lesoochranárske zoskupenie VLK nutarties atgarsiai yra aiškus pavyzdys, kokį
poveikį nacionaliniams įstatymams gali padaryti ES Teisingumo Teismo praktika. Pavyzdžiui, Suomijos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m., remdamasis
Lesoochranárske zoskupenie VLK sprendimu, netaikė nacionalinės teisės nuostatų ir nutarė, kad asociacija turi locus standi, pateikiant skundą dėl ekspropriacijos sprendimo,
susijusio su dujotiekio statyba. Estijoje daugybė teismų aiškino Orhuso konvenciją ir
ypatingai jos 9(3) straipsnį, atsižvelgdami į pirmiau minėtame sprendime užimtą po17 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 15 d. sprendimas byloje Djurgården-Lilla Värtans
Miljöskyddsförening, C-263/08.
18 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimas Trianel byloje, C-115/09.
19 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. spalio 18 d. sprendimas Boxus byloje, C-128/09.
20 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 8 d. sprendimas Lesoochranárske zoskupenie VLK
byloje, C‑240/09.
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ziciją. Belgijoje po Lesoochranárske zoskupenie VLK sprendimo ir Orhuso konvencijos
priežiūros komiteto rekomendacijų, taip pat teisės doktrinoje išsakytos kritikos, teismų
praktika pakito ir praplėtė galimybes aplinkos apsaugos asociacijoms kreiptis į teismus.
Lenkijoje, kai egzistuoja neaiškumas dėl Teisės gauti informaciją ir visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais įstatymo nuostatos aiškinimo,
minėtoji norma yra aiškinama atsižvelgiant į Orhuso konvenciją.
Valstybės, kuriose nacionalinė teisė jau yra suderinta su ES teisės ir Orhuso konvencijos nuostatomis, turi omenyje bendrąjį požiūrį, kuris atsiskleidžia iš pirmiau paminėtų ES Teisingumo teismo sprendimų, ir užtikrina, kad nacionalinė teismų praktika jam neprieštarautų. Šių šalių nacionalinės teisės nuostatos atrodo tinkamos skatinti
platesnę teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais21. Žinoma, negalima teigti, kad iki
šiol nežinomos problemos nesukels sunkumų ateityje.
B. Kai kuriuos klausimus vis dar reikia svarstyti.
- Kokia direktyvos 85/337/EEB 10 straipsnio taikymo apimtis? Nyderlanduose
buvo sprendžiamas klausimas, ar Krizės ir atsigavimo aktas, ribojantis valdžios institucijų teisę kreiptis į teismus dėl to, kad tokios institucijos nepriėmė svarstytino sprendimo, neprieštarauja direktyvos 85/337/EEB 10 straipsniui. Kadangi išliko galimybė
pateikti skundą civiliniam teismui, nors toks kreipimasis ir gali atrodyti mažiau palankus apeliantams, ir buvo laikomasi ekvivalentiškumo principo, nuspręsta, kad minėtoji
nuostata neprieštarauja direktyvos 10(a) straipsniui.
- Ar direktyvos 10(a) straipsnyje įtvirtintos nuostatos užkerta kelią reliatyvumo
principo gyvavimui? Reliatyvumo principas, pagal kurį apeliantas negali įrodinėti
standartų, kurie gina ne jam priklausančias teises, pažeidimo, galėtų kelti problemų dėl
Trianel sprendimo ir ypač jo 37 punkto, pagal kurį direktyvos 85/337/EEB 10 straipsnis nustato, kad turi būti galima patikrinti ginčijamą aktą teisme, „jokiu būdu neribojant argumentų, kurie gali būti pateikti palaikant tokį ieškinį“. Šis reliatyvumo principas galioja Belgijoje, tačiau nebuvo nuosekliai taikomas šalies teismų praktikoje, taigi,
vadovaujantis ES teismų praktika, Belgijos teismai taikys šį principą, atsižvelgdami į
ES teismų praktiką. Pagal Krizės ir atsigavimo aktą, šis principas taip pat egzistuoja
Nyderlanduose.
- Kokie apribojimai gali būti pritaikyti aplinkos apsaugos asociacijos teisei
kreiptis į teismus? Kartais šalys suabejoja sprendimo Nr. C-240/09 Lesoochranárske
zoskupenie VLK turiniu. Didžioji dauguma sutaria, kad Orhuso konvencijos 9(3)
straipsnis neturi tiesioginio poveikio, tačiau tiek, kiek tai susiję su nuoseklaus aiškinimo įpareigojimu, pateikiama keletas klausimų. Pirma, Suomijos ataskaitoje teigiama, kad skirtumas tarp tiesioginio poveikio ir nuoseklaus aiškinimo tampa vis mažiau
akivaizdus, ypač kalbant apie teisinį reglamentavimą, kuris iš tikrųjų atspindi ES teisę.
Pasak Vokietijos ataskaitos, pagal dabartinę Vokietijos teisę, ES Teisingumo Teismo pasiūlytas nuoseklusis aiškinimas būtų neįmanomas ir pareikalautų teisės aktų pakeitimo.
Maltoje iškeliamas kitas klausimas: turint omenyje teismų galias sprendžiant aplinkos
klausimus, nėra jokios garantijos, kad šie teismai ryšis aiškinti Orhuso konvenciją.
Anksčiau minėtieji teismų praktikos suvaržymai taip pat skatina kitus klausimus: kokiu mastu aplinkos apsaugos asociacijoms turėtų būti suteikiama teisė kreiptis
21 Pvz., Prancūzija, Graikija, Italija, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė.
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į teismus? Vengrijoje, be abejonės, atsakas į faktus, tokius kaip byloje Lesoochranárske
zoskupenie VLK, būtų panašus į Slovakijos poziciją, kadangi bylos dėl medžioklės pagal nacionalinę teisę nėra priskiriamos aplinkos byloms. Todėl būtina iš naujo įvertinti tam tikras nacionalinės teisės sąvokas, remiantis tomis, kurios išdėstytos ES lygmenyje. Tačiau Vengrijos ataskaita kelia klausimą: a) dėl apribojimų, kurie gali būti
taikomi asociacijų, kurios, pavyzdžiui, nėra įsitraukusios į aplinkos apsaugos veiklą arba buvo sukurtos konkrečių rūšių arba sričių saugojimui, ieškiniams, ir b) dėl
priemonių, kurios gali būti naudojamos tokių asociacijų teisei kreiptis į teismus reguliuoti. Graikijos ataskaita taip pat pabrėžia, kad kvalifikuotas ES Teisingumo Teismo atsakymas negali būti aiškinamas kaip reikalaujantis, kad nacionaliniai teismai
visose situacijose turi laikyti skundą priimtinu. Belgijos valstybės taryba laikosi panašios nuomonės.
- Kokia šiuo metu yra situacija, kalbant apie direktyvos 85/337/EEB
10 straipsnio nuostatų taikymą laiko požiūriu? Vokietijos ataskaitoje nurodomas konkretus Vokietijos teismo prašymas ES Teisingumo Teismui priimti prejudicinį sprendimą22, kad įsitikintų, ar valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad nacionalinės teisės nuostatos, priimtos dėl direktyvos 85/337/EEB 10(a)
straipsnio perkėlimo, taip pat būtų taikomos iki 2005 m. liepos 25 d., Direktyvos
2003/35/EB perkėlimo į nacionalinę teisę termino, prasidėjusioms administracinių leidimų procedūroms, neužbaigtoms iki minėtos datos.
22 2012 m. vasario 13 d. prašymas, C-72/12. Vertėjų pastaba: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
2013 m. lapkričio 7 d. sprendime Gemeinde Altrip byloje, C-72/12 išaiškino, kad:
„1. 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės
dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos
direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus, kuria į
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų
poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistą Direktyva 2003/35, buvo įterptas 10a straipsnis, dėl
įtvirtintos nuostatos, kad ji turėjo būti perkelta ne vėliau kaip iki 2005 m. birželio 25 d., turi būti
aiškinama taip, kad šiam straipsniui perkelti priimtos nacionalinės teisės nuostatos turėtų būti taip
pat taikomos iki 2005 m. birželio 25 d. pradėtoms administracinėms leidimų išdavimo procedūroms,
net jeigu per jas leidimai buvo išduoti po šios dienos.
2. Direktyvos 85/337 10a straipsnis turi būti aiškinamas taip, jog pagal jį draudžiama, kad valstybės
narės šiam straipsniui perkelti priimtas teisės nuostatas taikytų tik tuo atveju, kai sprendimo
teisėtumas ginčijamas dėl neatlikto poveikio aplinkai vertinimo, ir jų netaikytų tuo atveju, kai toks
vertinimas buvo atliktas, tačiau yra neteisingas.
3. Direktyvos 85/337 10a straipsnio b punktas turi būti aiškinamas taip, kad jam neprieštarauja
nacionalinių teismų praktika, pagal kurią leidžiama nepripažinti teisės pažeidimo, kaip jis
suprantamas pagal šį straipsnį, jei nustatyta, kad, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, įmanoma, jog
ginčijamas sprendimas nebūtų buvęs kitoks ir nepadarius nurodyto procedūrinio pažeidimo. Tačiau
tai leidžiama tik tuo atveju, jei skundą nagrinėjantys teismas ar institucija šiuo atžvilgiu jokiu
būdu neperkelia įrodinėjimo naštos pareiškėjui ir prireikus priima sprendimą remdamiesi darbų
užsakovo arba kompetentingos institucijos pateiktais įrodymais ir apskritai visais bylos dokumentais,
atsižvelgdami, be kita ko, į nurodyto pažeidimo sunkumo laipsnį ir pirmiausia patikrindami, ar
dėl šio pažeidimo suinteresuota visuomenė neteko vienos iš garantijų, kuri buvo suteikta tam, kad,
kaip matyti iš Direktyvos 85/337 tikslų, ta visuomenė galėtų gauti informacijos ir turėtų galimybę
dalyvauti priimant sprendimus.“
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- Pirmiau minėtame kreipimesi į Teisingumo Teismą Vokietijos teismas taip
pat siekia ES Teisingumo Teismo išaiškinimo dėl pareigos suteikti teisę kreiptis į teismą ir paduoti skundą apimties, kai keliamas procedūrinių klaidų klausimas.
Apie šią problemą karštai diskutuojama Vokietijoje, nes apeliacinių skundų apimties
išplėtimas, kaip parodo ataskaita, sukeltų plataus masto pokyčius.
- Pernelyg didelės bylinėjimosi išlaidos taip pat gali prieštarauti nustatytam tikslui suteikti teisę kreiptis į teismus. Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas pateikė
prašymą ES Teisingumo Teismui priimti prejudicinį sprendimą23 dėl „per didelių išlaidų“ sąvokos aiškinimo Orhuso konvencijos kontekste, taikant Europos Sąjungos teisę.
Prašymas koncentravosi į išlaidų įvertinimą ir sistemą, kuri bus taikoma sprendžiant,
ar išlaidos būtų laikomos per didelėmis ir todėl draudžiamomis.

23 2011 m. gegužės 25 d. prašymas, C-260/11. Vertėjų pastaba: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
2013 m. balandžio 11 d. sprendimu David Edwards byloje, C-260/11 išaiškino:
„1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų
poveikio aplinkai vertinimo ir 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės, iš dalies pakeistų 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, atitinkamai 10a straipsnio penktoje pastraipoje ir 15a straipsnio
penktoje pastraipoje numatytas reikalavimas, kad teismo procesas neturi būti pernelyg brangus,
reiškia, jog šiose nuostatose numatytiems asmenims neturi būti užkirstas kelias pareikšti ieškinį ar
tęsti teismo procesą, patenkančius į šių straipsnių taikymo sritį, dėl finansinės naštos, kuri galėtų dėl to
atsirasti. Kai nacionalinis teismas turi priimti sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš asmens,
kuris, veikdamas kaip ieškovas, bylą aplinkos srityje pralaimėjo, arba – bendresne prasme – kai jis turi,
kaip gali būti Jungtinės Karalystės teismų atveju, ankstyvoje proceso stadijoje išdėstyti poziciją dėl
galimo išlaidų, kurias padengti gali tekti bylą pralaimėjusiai šaliai, apribojimo, šis teismas turi įsitikinti,
kad laikomasi šio reikalavimo, atsižvelgdamas tiek į asmens, kuris siekia apginti savo teises, interesą,
tiek į bendrąjį su aplinkos apsauga susijusį interesą.
Atlikdamas šį vertinimą nacionalinis teismas turi atsižvelgti ne tik į šio asmens ekonominę padėtį, bet
ir objektyviai įvertinti bylinėjimosi išlaidų dydį. Be to, jis gali atsižvelgti į atitinkamų šalių situaciją,
tai, ar pareiškėjas turi pagrįstą tikimybę, kad jo reikalavimai bus patenkinti, tai, kokio dydžio rizika
kyla jam ir aplinkos apsaugai, taikytinos teisės ir proceso sudėtingumą ir į galimą reikalavimų
nepagrįstumą atskirose jų nagrinėjimo stadijose bei į tai, ar egzistuoja nacionalinė teisinės pagalbos
sistema ar su bylinėjimosi išlaidomis susijęs apsaugos režimas.
Tačiau vien aplinkybės, kad suinteresuotajam asmeniui faktiškai nebuvo užkirstas kelias pasinaudoti
teise pareikšti ieškinį, nepakanka, kad būtų galima pripažinti, jog proceso išlaidos jam nėra pernelyg
didelės.
Galiausiai šis vertinimas negali būti atliekamas remiantis skirtingais kriterijais, atsižvelgiant į tai, ar jis
atliekamas užbaigiant procesą pirmojoje, apeliacinėje ar antrosios apeliacijos instancijose.“
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- Galiausiai, Slovakijos teismas tarp visų kitų klausimų pateikė prašymą ES Teisingumo Teismui priimti prejudicinį sprendimą24 ne tik dėl valstybės narės konstitucinės
teisės ir ES teisės santykio, bet ir dėl atitinkamų Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės nuostatų skaitymo kartu su Direktyva 85/337/EEB
padarinių, taip pat ir teismo taikomoms laikinosioms apsaugos priemonėms.
Akivaizdu, kad nors esminis progresas buvo padarytas remiantis ES teisės varomąja jėga, kai kurios problemos vis dar lieka neišspręstos ir reikalauja paaiškinimo.
Tai parodo dinamišką ES teisės poveikį minėtųjų klausimų sprendime ir jos indėlį į
skundų, kurie gali būti pateikti valstybių narių nacionaliniuose teismuose sprendžiant
aplinkos klausimus, sąlygų harmonizavimą. Tai garantuoja, kad reikalavimas suteikti
plačias galimybes kreiptis į teismus, įtvirtintas Orhuso konvencijoje ir ES teisėje, bus
užtikrintas.

24 2010 m. rugpjūčio 23 d. prašymas, C-416/10. Vertėjų pastaba: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
2013 m. sausio 15 d. sprendime Jozef Križan byloje, C-416/10 išaiškino:
„1. SESV 267 straipsnį reikia aiškinti taip, kad nacionalinis teismas, kaip antai prašymą priimti
prejudicinį sprendimą priėmęs teismas, turi pareigą ex officio pateikti Teisingumo Teismui prašymą
priimti prejudicinį sprendimą, net jeigu sprendimą pateikti tokį prašymą jis priima po jo pirmojo
sprendimo kasacijos atitinkamos valstybės Konstituciniame Teisme ir pagal nacionalinės teisės
nuostatą jis privalo išnagrinėti bylą laikydamasis šio teismo išreikštos teisinės pozicijos.
2. 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės,
iš dalies pakeistą 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006,
reikia aiškinti taip, kad ji:
– reikalauja, kad suinteresuota visuomenė turėtų galimybę susipažinti su sprendimu dėl detaliojo
plano, kaip nagrinėjamasis pagrindinėje byloje, nuo pat leidimo atitinkamam įrenginiui išdavimo
procedūros pradžios,
– neleidžia kompetentingoms nacionalinėms institucijoms atsisakyti suteikti galimybę suinteresuotai
visuomenei susipažinti su tokiu sprendimu remiantis komercinės arba pramoninės informacijos
konfidencialumo apsauga, numatyta nacionalinėje arba Sąjungos teisėje tam, kad būtų apsaugoti teisėti
ekonominiai interesai, ir
– neprieštarauja, kad nepateisintas sprendimas neleisti suinteresuotai visuomenei susipažinti su
sprendimu dėl detaliojo plano, kaip nagrinėjamasis pagrindinėje byloje, per pirmosios instancijos
administracinę procedūrą gali būti ištaisomas per antrosios instancijos administracinę procedūrą su
sąlyga, kad dar galimi visi variantai ir sprendimai ir kad trūkumo ištaisymas šioje stadijoje dar leidžia
suinteresuotai visuomenei daryti realią įtaką sprendimo priėmimo procedūros rezultatui, ir tai turi
patikrinti nacionalinis teismas.
3. Direktyvos 96/61, iš dalies pakeistos Reglamentu Nr. 166/2006, 15a straipsnį reikia aiškinti taip, kad
suinteresuotos visuomenės nariai, nagrinėjant šioje nuostatoje numatytą ieškinį, turi turėti galimybę
teismui arba nepriklausomai ir nešališkai pagal įstatymą įsteigtai kompetentingai institucijai pateikti
prašymą priimti laikinąsias apsaugos priemones laikinai sustabdyti leidimo taikymą pagal šios
direktyvos 4 straipsnį, kol bus priimtas galutinis sprendimas.
4. Nacionalinio teismo sprendimas, priimtas nacionaliniame procese dėl įsipareigojimų pagal
Direktyvos 96/61, iš dalies pakeistos Reglamentu Nr. 166/2006, 15a straipsnį ir Konvencijos dėl
teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismą
aplinkosaugos klausimais, pasirašytos Orhuse 1998 m. birželio 25 d. ir Bendrijos vardu patvirtintos
2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB, 9 straipsnio 2 ir 4 dalis vykdymo, kuriuo
panaikinamas pažeidžiant šios direktyvos nuostatas išduotas leidimas, negali nepateisinamai pažeisti
eksploatuojančio subjekto teisės į nuosavybę pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17
straipsnį.“
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Antrasis klausimas:
kaip teismai sprendžia su aplinkos apsaugos bylomis susijusius ypatumus?
a) Teismo organizacija, atsižvelgiant į techninius aspektus teismo procese
2.1. Ar aplinkos bylas nagrinėja nespecializuoti ar specializuoti teisėjai? Ar yra
teismų, kurie specializuojasi šioje teisės srityje ar šios srities atšakoje?
Klausimas, ar teismai specializuojasi ginčuose, susijusiuose su aplinka, gali būti
svarstomas trim lygiais: a) teismo, b) teisėjų skyriaus, ir c) teisėjų. Nors didžioji dauguma ataskaitų teigia, kad aplinkos ginčams nagrinėti nėra įsteigtas specialus teismas, kai
kuriose valstybėse imamasi priemonių, užtikrinančių didesnį specializacijos lygį arba
teisėjų skyriuose, arba pačiuose teismuose.
Visų pirma, daugumoje šalių aplinkos bylos yra laikomos administracinėmis bylomis, priklausančiomis administracinių ginčų srityje besispecializuojantiems teismams.
Tačiau galioja kelios išimtys, pavyzdžiui, Danija ir Norvegija neturi teismų, kurie specializuojasi ginčuose tarp asmenų ir valdžios institucijų, todėl šiose valstybėse aplinkos
bylos yra nagrinėjamos kaip civilinės.
Pats dažniausias variantas25 – nesama teismų, įeinančių į pirmosios instancijos
grandį, kurie specializuojasi ginčuose, susijusiuose su aplinka. Teisėjų skyriai, sprendžiantys išimtinai aplinkos klausimus, taip pat yra palyginti retas atvejis.
Faktas, kad daugumos šalių teismai bendrai nesispecializuoja aplinkos klausimais
ir neturi specialių teisėjų skyrių, dar nereiškia, kad juose visiškai nėra specializacijos.
Kaip teigia dauguma ataskaitų, faktas, kad tam tikri ginčai yra sugrupuojami bendram
tos pačios kolegijos nagrinėjimui, lemia teisėjų de facto specializaciją, nepaisant to, kad
pastarieji išlieka universaliais teisėjais ir nagrinėja kitus įvairius ginčus. Be to, faktas,
kad pirmosios instancijos jurisdikcija yra padalinta tarp skirtingų teismų grandžių
(pirmosios instancijos teismai, apeliaciniai teismai, aukščiausieji teismai), praktikoje
gali lemti tam tikrą specializaciją. Vokietijoje, Nyderlanduose ir net Prancūzijoje keletas ypatingai opių ginčų kategorijų, pavyzdžiui, susijusių su branduoliniais įrenginiais,
energija ir didelės apimties infrastruktūros projektais, patenka į aukščiausiojo teismo
kompetencijos sritį, kaip pirmosios ir paskutinės instancijos, dėl teisinio tikrumo ir dėl
susirūpinimo, kad tokie ginčai neužtruktų ilgiau nei būtina. Tokias bylas paprastai nagrinėja ta pati kolegija, kuri iš esmės vėliau tampa kolegija, įgijusia tam tikrą kompetencijos lygį atitinkamoje sferoje.
Tik keletas šalių nurodo iš esmės skirtingą, labai specializuotą sistemą, kalbant
apie pačius teismus arba teisėjų skyrius juose.
Kai kurios šalys turi specialius teismus. Vis dėlto ten, kur tokie teismai egzistuoja, specializacijos pagrindu daugiau dėmesio skiriama ginčams, susijusiems su planavimu (žemės naudojimo planavimu ir planavimo leidimais), o ne aplinkos teisei apskritai. Toks pavyzdys yra Flandrijos regionas Belgijoje, turintis instituciją, kurioje galima
ginčyti leidimus ir kuri naudojasi specialia jurisdikcija planavimo klausimais. Mal25 Vokietija, Bulgarija, Danija, Ispanija, Prancūzija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Liuksemburgas,
Norvegija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Šveicarija, Turkija.
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toje veikia Aplinkos ir planavimo tribunolas (specialiosios jurisdikcijos teismas). Kai
kuriose valstybėse specializacija kartais taikoma aplinkos teisei apskritai: pavyzdžiui,
aplinkos teismas Flandrijoje (Belgija). Švedijoje specialūs teismai egzistuoja pirmosios
instancijos grandyje (Žemės ir aplinkos teismai) ir susideda iš profesionalaus teisėjo,
aplinkos specialisto ir dviejų ekspertų. Šių teismų sprendimai gali būti apskųsti Žemės
ir aplinkos apeliaciniam teismui, kuris susideda iš trijų profesionalių teisėjų ir aplinkos
specialisto. Šių teismų jurisdikcija yra mišri: jie gali nagrinėti aplinkos ginčus siaurąją
prasme (vandens, gamtos apsauga, užterštumas, pramonė ir t.t.) ir bylas, susijusias su
žemės naudojimu (miestų planavimas, žemės paėmimas valstybės nuosavybėn, statybos leidimai).
Teismuose taip pat gali veikti teisėjų specialistų skyriai. Taip yra Suomijoje, kur
dirba teisėjai specialistai. Keletas tokių skyrių narių, kurie yra pasamdyti teismo ne
visu etatu, dirba profesoriais universitetuose ar technologijų, biomokslų ar kitų sričių, tiesiogiai susijusių su aplinkos ginčų sprendimu, specialistais. Tas pats pasakytina
apie Kroatiją, kur ginčai dėl aplinkos apsaugos nagrinėjami teismo Nuosavybės teisės
skyriuje.
Teisėjai ekspertai, sudarantys specialias teisėjų kolegijas, paprastai veikia pirmosios instancijos arba apeliaciniuose teismuose. Nors specializacija gali atsirasti dėl bylų,
susijusių su aplinkos klausimais nagrinėjimo vyriausiuose administraciniuose teismuose, jos apimtis nėra plati. Tai rodo mažas skaičius bylų, nagrinėjamų aukščiausiųjų teismų, ir Aukščiausiojo Teismo teisėjai, kurie faktiškai niekada, išskyrus, kai jie priima
sprendimus pirmojoje instancijoje, neprivalo pasisakyti dėl fakto klausimų.
2.2. Ar mokymas, susijęs su aplinkos bylomis ir su aplinkos teisės moksliniais
aspektais, yra siūlomas teisėjams jų pradinio mokymo laikotarpiu, ar tai sudaro
tęstinio teisėjų profesinio mokymo dalį?
Aplinkos teisė nėra dažna pirminių teisėjų mokymų dalis. Tik 11 iš 2726 šalių siūlo
teisėjams galimybę pasirinkti aplinkos teisės modulį jų pradinio mokymo metu.
Kita vertus, faktiškai visos šalys suteikia teisėjams galimybę lavinti savo įgūdžius
aplinkos teisės srityje jų karjeros metu tęstinio mokymo forma. Nacionalinių teismų
teisėjų mokymų institucijos, jeigu tokios egzistuoja, gali pasiūlyti tokį mokymą.
Kaip teisėjų mokymo svarbią dalį keletas valstybių pažymi dalyvavimą kolokviumuose, seminaruose ir tarptautinių įstaigų rengiamuose mokymų kursuose, pavyzdžiui,
Europos teisėjų tinklo ir Europos viešojo administravimo instituto (EIPA), veikiančių
bendradarbiaujant kartu su Europos Komisija, renginiuose.
b) Kaip teismas sprendžia ginčijamų klausimų sudėtingumą?
2.3. Ar galima prašyti nepriklausomų ekspertų išvados ir, jei taip, ar šis metodas
naudojamas dažnai? Kaip teismas įvertina jam pateiktų techninio pobūdžio iš‑
vadų kokybę? Ar ekspertai, kurie nėra teisėjai, dalyvauja teisėjų pasitarimuose
sprendžiant dėl aplinkos bylų?
26 Danija, Suomija, Norvegija, Portugalija, Čekija, Graikija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Švedija, ir
Turkija.
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Aplinkos teisė dažnai yra nepaprastai techninio pobūdžio. Taigi teisėjams sudėtinga įvertinti faktus, ypač bylose, susijusiose su nagrinėjamo projekto numatomu poveikiu aplinkai. Tačiau nė viena iš šalių, dalyvavusių apklausoje, išskyrus Nyderlandus,
nėra įdiegusi specifinių instrumentų savo teisinėse sistemose tam, kad palengvintų teisėjams apsispręsti dėl sudėtingų faktų. Nors visų 27 šalių teisėjai turi galimybę paskirti
ekspertizę, ši teisė nėra būdinga vien tik aplinkos byloms, bet patenka į bendrų teisėjo
įgaliojimų sferą.
Teisėjo skiriamų nepriklausomų išvadų dažnumas priklauso nuo valstybės ir, kalbant apie konkrečią valstybę, nuo teismo grandies. Belgijoje ir Graikijoje ekspertų ataskaitos yra išimtis, o ne taisyklė, nepaisant to, kad šių šalių ataskaitos akcentuoja, kad
jos gali būti nepaprastai naudingos ginčuose, susijusiuose su tokių nepatogumų, kaip
triukšmas ir užteršimas, vertinimu. Priešingai, Bulgarijoje, Italijoje, Slovakijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Danijoje teisėjai dažnai skiria ekspertizes. Prancūzijoje pirmosios
instancijos teismai dažnai užsako ekspertų išvadas bylose, susijusiose su aplinka, bet
Valstybės taryba tai daro labai retai.
Iš didžiosios daugumos šalių ataskaitų matyti sutarimas, kad nepriklausomo eksperto išvados užsakymas, tokiu būdu papildant bylos šalių pateiktus įrodymus, teisėjų
naudojamas tik kaip pagalbinė priemonė – pateikti teismui savo teiginių ir argumentų
įrodymus, reikalingus techninius duomenis tam, kad būtų galima suprasti bylos faktus,
visų pirma yra bylos šalių atsakomybė.
Eksperto išvada gali būti paskirta pareikalavus bylos šalims arba teismui savo iniciatyva. Visose šalyse tik teisėjas turi teisę paskirti ekspertizę ir tik jis / ji, kada tai yra
tinkama ir išklausęs bylos šalių argumentus, gali nuspręsti, kiek ekspertų reikalinga paskirti ir kokia turi būti jų užduotis. Ekspertizės išvadose analizuojami tik fakto klausimai, teisės klausimų vertinimas lieka išimtinai teisėjui. Išskyrus bylas, kuriose ekspertai yra įtraukti į teisėjų kolegijas, teisėjų paskirti ekspertai niekada nedalyvauja teisėjų
svarstymuose. Tai taikoma visoms valstybėms, kurios dalyvavo apklausoje. Be to, nė
vienoje šalyje teisėjas neprivalo griežtai laikytis jam pateiktos eksperto išvados.
Ekspertų išvados visuomet yra tiriamos vadovaujantis rungtyniškumo principu.
Priklausomai nuo valstybės, kiekviena iš jų taiko šį principą skirtingose bylų nagrinėjimo etapuose: daugumoje šalių šio principo taikymas pasireiškia tuo, kad parengta
eksperto išvada nusiunčiama byloms šalims tam, kad jos galėtų pateikti pastabas; kitos
teisinės sistemos numato bylos šalių įtraukimą per visą ekspertizės atlikimo procesą,
t.y. apibrėžiant eksperto užduotį, dalyvaujant eksperto atliekamame tyrime, kuriame
šalys išsako savo nuomonę ekspertui ir dalyvauja vietos apžiūroje, taip pat bylos nagrinėjime, kuriame bylos šalys turi galimybę užduoti ekspertui klausimus ir / ar žodžiu
reaguoti į jo / jos išvadas.
Gautose apklausos anketose nėra skiriama daug dėmesio eksperto paruoštos išvados kokybės ir nepriklausomumo vertinimui, kurį atlieka teisėjas. Kai kurios šalys,
pavyzdžiui, Estija ir Prancūzija, turi parengusi teismams ekspertų sąrašus, siekiant palengvinti teisėjo apsisprendimą pasirinkti pripažintą profesionalą. Kai kurios valstybės
nurodo egzistuojant mechanizmą, kurio pagalba teisėjas gali atmesti išvadas: pavyzdžiui, Turkijoje teisėjas gali atsisakyti priimti išvadą, pateikdamas tam pagrindimą.
Portugalijoje bylos šalys gali atmesti teisėjo paskirtą ekspertą. Situacija šiek tiek skiriasi
Suomijoje ir Maltoje, kur vienas ar daugiau ekspertų įeina į teisėjų kolegijos sudėtį ir
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ekspertų išvados tokiu būdu iš esmės yra vidinis dokumentas: tokių teisėjų ekspertinės
žinios reiškia, kad jie yra pajėgūs įvertinti bylos šalių iškeltus techninius argumentus.
Speciali institucija, kuri dirba su ekspertų išvadomis, veikia tik Nyderlanduose.
Iš esmės ir pagal kitų šalių sistemų principus, teisėjas tik įvertina jam pateiktų išvadų
aspektus. Teisėjų prašymu ar bylos šalių iniciatyva gali būti kreipiamasi į Administracinės jurisdikcijos (Aplinkos ir teritorijų planavimo) patariamąjį fondą – nepriklausomą instituciją, kurią sudaro ekspertai inžinieriai, chemikai, biologai ir t.t. Ši institucija
vykdo dokumentinį tyrimą ir, kai yra būtina, organizuoja patikrinimus. Bylos šalys taip
pat gali išreikšti savo požiūrį šios institucijos ekspertams. Eksperto parašyta išvada vėliau yra pateikiama bylos šalims, kad prieš prasidedant bylos nagrinėjimui jos galėtų
pateikti norimas pastabas.
Taigi kalbant apie ekspertų išvadas egzistuoja trys scenarijai: a) išvadą parengia
išoriškai veikiantys ir kiekvienu atveju paskiriami ekspertai (didžioji dauguma šalių);
b) ekspertų teisėjų kolegija ataskaitą parengia pati (Suomija ir Malta); c) ataskaitą išoriškai rengia speciali institucija (Nyderlandai).
2.4. Be ekspertų išvadų, kokius dar šaltinius gali naudoti teismas norėdamas
gauti paaiškinimus dėl faktinių ir techninių klausimų, susijusių su aplinkos gin‑
ču? Ar šie šaltiniai dažnai naudojami?
Net šalių, kuriose nepriklausomų ekspertų išvados yra naudojamos palyginti dažnai, pateiktos ataskaitos patvirtino, kad teismai turi kitų tiriamojo pobūdžio priemonių, kurios yra greitesnės, mažiau brangios ir daugumoje bylų, taip pat ir susijusių su
aplinka, gali suteikti adekvačius paaiškinimus dėl pagrindinių diskutuotinų klausimų.
Pavyzdžiui, teismas gali prašyti bylos šalis ar jų advokatus pateikti paaiškinimus bylos
nagrinėjimo metu. Be to, kaip nurodoma daugumoje ataskaitų, pareiškimai gali būti
persiunčiami atitinkamiems valdžios departamentams arba vyriausybinėms ar administracinėms aplinkos institucijoms pateikti pastebėjimus dėl iškeltų klausimų. Kai kurios valstybės taip pat nurodo, kad jų nacionalinės aplinkos institucijos reikalauja, kad
administracinę instituciją skundžianti šalis pateiktų labai tikslius ekspertinio pobūdžio
įrodymus, pavyzdžiui, poveikio vertinimą, kuris tarnauja ne tik kaip informacijos visuomenei šaltinis, bet ir kaip įrankis tyrimą atliekantiems departamentams ir teisėjui,
spendžiančiam dėl išduoto leidimo teisėtumo.
Kiti teismui, atliekančiam tyrimą, pasiekiami šaltiniai, kurie gali būti ypatingai
naudingi sprendžiant ginčus, susijusius su aplinka, yra vietos apžiūra ir liudytojų parodymai, kurie yra arba pateikiami raštu, arba žodžiu teismo posėdžio metu. Pagal amicus
curiae procedūrą, aprašytą Suomijos ataskaitoje, kuri taip pat egzistuoja ir kitose šalyse,
pavyzdžiui, Prancūzijoje, teisėjas gali prašyti kvalifikuoto asmens pateikti savo nuomonę dėl konkretaus klausimo. Vis dėlto pastarieji šaltiniai yra retai naudojami dėl jų kainos ir / ar jų reikšmės teismo proceso trukmei. Nyderlandų ataskaita akcentuoja, kokią
naudą gali gauti teisėjai iš naujų duomenų tipų, pavyzdžiui, palydovo nuotraukos, kaip
,,Google“ žemėlapiai: tokie šaltiniai kartais gali suteikti papildomos informacijos, vertinant bylos faktus ir taip gali papildyti jau turimus byloje įrodymus.
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c) Kaip teismas sprendžia teismo procesų operatyvumo problemą?
2.5. Jeigu jūsų nacionalinė teisė numato, kad skundo teismui padavimas neturi
skundžiamą sprendimą sustabdančio poveikio, ar situacija gali būti skirtinga
byloms, susijusioms su aplinkos klausimais?
Remiantis pateiktomis ataskaitomis, daugumoje šalių skundo administracijai ar
teismui pateikimas nesustabdo ginčijamo sprendimo vykdymo. Tačiau visose šiose
valstybėse teismui yra numatyta galimybė sustabdyti sprendimo vykdymą. 6 iš 27 šalių
– Vokietijoje, Bulgarijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Latvijoje ir Šveicarijoje – apeliacinis
skundas laikinai sustabdo ginčijamo sprendimo vykdymą. Vis dėlto numatoma galimybė išskirtiniais atvejais teikti prašymą teismui leisti vykdyti ginčijamą sprendimą.
Bulgarijoje valdžios institucija pati gali priimti sprendimą, nukrypstantį nuo bendrojo skundo padavimo principo, pagal kurį skundas turi sprendimo vykdymą sustabdantį poveikį, ir leisti ginčijamų sprendimų vykdymą. Tokioje situacijoje suinteresuotos šalys gali prašyti teismo sustabdyti jo vykdymą. Nors Latvijoje skundai paprastai
turi sustabdomąjį poveikį, tačiau Taršos įstatymas nustato išimtį bylose, susijusiose su
aplinkos klausimais: leidimai vykdyti taršos veiklą gali būti ginčijami bet kuriuo metu
ir nereikalaujama pagrįsti, kad apeliantai turi locus standi; tačiau egzistuojant šioms nepaprastai liberalioms priimtinumo sąlygoms, skundai dėl sprendimų neturi sustabdomojo poveikio. Situacija Nyderlanduose taip pat gana unikali. Nors apeliaciniai skundai paprastai neturi sustabdomojo poveikio, data, kada administracinis sprendimas
įsigalioja, gali kisti: paprastai administraciniai sprendimai įsigalioja ir tampa vykdytini
tuo metu, kai jie yra paskelbiami, tačiau egzistuoja speciali procedūra, kuri dažnai taikoma sprendžiant klausimus, susijusius su aplinka, pagal kurią sprendimo įsigaliojimo
data ir jo vykdymas yra atidedami iki galutinio skundo padavimo termino suėjimo. Bet
to, jeigu paduodamas prašymas sustabdyti vykdymą, sprendimas gali būti pradedamas
vykdyti tik kai teisėjas, nagrinėjantis prašymą, priima nutartį tuo klausimu. Šveicarijoje
skundai sustabdo vykdymą pirmosios instancijos teisme, bet ne federaliniame teisme.
Nepaisant to, pastarasis, pareikalavus bylos šalims arba savo iniciatyva, gali sustabdyti
ginčijamo administracinio sprendimo vykdymą.
Vis dėlto bet kuriuo atveju egzistuoja galimybė nukrypti nuo įprastų taisyklių,
t. y. priklausomai nuo nagrinėjamos teisinės sistemos, arba sustabdyti vykdymą, kai
skundas neturi sustabdomojo poveikio, arba prašyti teismą leisti vykdyti sprendimą,
kai skundas stabdo vykdymą. Ginčijamas sprendimas gali būti sustabdomas arba leidžiama jį vykdyti teismo arba bylos šalių iniciatyva; tai įmanoma bet kuriame teismo
proceso etape.
Kaip ir dėl ekspertų išvadų naudojimo, neegzistuoja specialios procedūros aplinkos teisės klausimams spręsti: prašymai dėl sustabdymo ar leidimo vykdyti yra procedūros, taikomos ir kitų tipų ginčuose. Šios procedūros yra ypatingai naudingos bylose, susijusiose su aplinka, nes šios kategorijos bylose ginčijamo sprendimo sukelta žala
gali būti labai didelė ir nepataisoma, todėl šios procedūros bylos šalių yra naudojamos
dažnai. Tik Prancūzijos ataskaita užsimena apie specifines laikinosios apsaugos procedūras dėl klausimų, susijusių su aplinka; šios procedūros taikomos ribotai, ypatingose
situacijose ir paprastai pirmenybė teikiama įprastiems prašymams ir procedūroms dėl
laikinosios apsaugos.
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Teismo procesui dėl sprendimų sustabdymo paprastai yra taikomi sutrumpinti
nagrinėjimo terminai. Teismas gali nurodyti visišką arba dalinį sprendimo sustabdymą. Teisėjas gali nustatyti sustabdymo trukmę arba pagal bendrą taisyklę sustabdymas
galioja iki datos, kai byla išsprendžiama iš esmės. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Liuksemburge, prašymas sustabdyti sprendimo vykdymą gali būti atmetamas, jeigu teismas
mano, kad ginčas iš esmės bus greitai išspręstas. Graikijoje prašymai dėl sustabdymo
gali būti paduoti tik dėl teigiamo administracinio sprendimo. Prašymo sustabdyti neigiamą administracinį sprendimą, pavyzdžiui, atsisakyti atlikti ką nors, pateikti negalima. Neigiamo sprendimo sustabdymas galiausiai priverstų teismą įsakyti valdžios
institucijai imtis tam tikrų veiksmų, o tokių įgaliojimų Graikijos teismai neturi. Nors
Graikijoje prašymą dėl sustabdymo pasitarimų kambaryje nagrinėja trijų teisėjų kolegija, paprastai, kaip Liuksemburge ir Prancūzijoje, tai atlieka vienas teisėjas, kuris nusprendžia dėl ginčijamo sprendimo sustabdymo arba leidimo vykdyti.
Galiausiai reikia paminėti, jog nors Latvijos ataskaitoje (Prancūzijos – taip pat)
teigiama, kad teismo nutartis sustabdyti sprendimo vykdymą nėra privaloma bylą iš
esmės nagrinėjančiam teisėjui, keletas ataskaitų, kaip, pavyzdžiui, Ispanijos ir Suomijos,
nurodo priešingai, kad sprendimas, priimtas gavus prašymą dėl sustabdymo, dažnai
nulemia sprendimą dėl ginčo esmės.
2.6. Kiek svarbios yra laikinosios apsaugos priemonės aplinkos bylose? Ar daž‑
nai teismas sustabdo sprendimo vykdymą bylose, susijusiose su aplinka? Kokios
sąlygos palengvina / kliudo taikyti laikinąsias apsaugos priemones?
Nors prašymai dėl sprendimų sustabdymo dažnai pasitaiko ginčuose, susijusiuose
su aplinka, teismai labai retai juos patenkina, kadangi sunku įvykdyti griežtas taikymo sąlygas. Jungtinės Karalystės ataskaita šiuo aspektu pažymi, kad nors teismai retai
priima sprendimą dėl sustabdymo, nepanašu, jog projektų vystytojai būtų linkę imtis
projektų tol, kol jų teisėtumas ginčijamas.
Prašymams dėl administracinio sprendimo, veikiančio aplinką, sustabdymo arba
leidimo vykdyti taikomi reikalavimai didžiąja dalimi yra panašūs visose apklaustose šalyse. Visų pirma, žala, patiriama dėl ginčijamo sprendimo vykdymo, privalo būti
žymi ir sunkiai pataisoma arba atstatoma. Antra, teisėjas privalo turėti pakankamai
abejonių dėl ginčijamo sprendimo teisėtumo. Galiausiai, remdamasis proporcingumo
vertinimu derinant privačius ir viešus interesus, susijusius su byla, teisėjas privalo įsitikinti sprendimo dėl sustabdymo arba leidimo vykdyti būtinumu. Dauguma ataskaitų
teigia, kad sveriant minėtus interesus, teismas yra įpareigotas atsižvelgti į viešąjį interesą vykdyti sprendimą, nepriklausomai nuo to, ar skundas stabdo vykdymą, ar ne;
privaloma neleisti ginčui iššaukti administracinį paralyžių. Ribojantis šio reikalavimo
pobūdis paaiškina, kodėl prašymai dėl sustabdymo yra retai tenkinami. Be to, pasak
Lietuvos ataskaitos, aplinkybė, kad apeliantams yra sudėtinga pateikti įrodymus dėl žymios ir sunkiai pataisomos žalos, yra viena iš priežasčių, kodėl prašymai dėl sustabdymo dažnai atmetami.
Daugumoje šalių sustabdymas nėra vienintelė laikinoji apsaugos priemonė, kurią
teismas gali taikyti. Vienintelė Danijos ataskaita teigia, kad teismas neturi galios taikyti kitų laikinųjų apsaugos priemonių, nukreiptų prieš institucijas, išskyrus sustabdymą. Kitų šalių ataskaitos tvirtina, kad teismas turi galimybę taikyti laikinas priemones,
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kurios skirtos apsaugoti skundo veiksmingumą, nesustabdant ginčijamo sprendimo
vykdymo.

Baigiamasis argumentas:
kaip Europos ir nacionalinė teisė papildo viena kitą?
Ar nacionalinė teisė leidžia pašalinti Europos teisės trūkumus ar neatitikimus,
kalbant apie anksčiau paminėtas problemas? Ir priešingai, ar Europos teisė su‑
teikia nacionaliniams teismams instrumentus, leidžiančius jiems geriau nagri‑
nėti su aplinka susijusias bylas?
ES teisė dideliu mastu formuoja ir apibrėžia nacionalinės aplinkos teisės
institutus.
Keletas pateiktų ataskaitų mini atvejus, kai nacionalinė teisė gali ištaisyti ES teisės
trūkumus. Suomijos nacionalinė teisė kai kuriais aspektais yra „palankesnė“ asmenims
nei ES teisė, ypač dėl teisės kreiptis į teismus. Vokietija taip pat praneša, kad kalbant
apie aplinkos apsaugą, jos nacionalinė teisė dažnai yra griežtesnė negu Bendrijos teisė. Nors Latvijos teisė laikoma reiklesne negu ES teisė tik keliais atvejais, srityse, kurios tradiciškai labai detaliai reglamentuojamos šalies įstatymais, pastarųjų suteikiama
apsauga kartais yra visapusiškesnė nei ES teisės. Kitokia situacija minima Prancūzijos
ataskaitoje. Nurodomas atvejis, susijęs su atliekų teisės aktais. Nors šioje srityje egzistavo ilgalaikė ir detali nacionalinė teisė, ES teisės normos padėjo išaiškinti tam tikras
nacionalinės teisės sąvokas, pavyzdžiui, „atliekų turėtojas“. Šiuo atveju ES teisė pasitarnavo pašalinant nacionaliniuose teisės aktuose esančius trūkumus.
Daugelyje pateiktų ataskaitų konstatuota, kad nacionaliniai teismai yra esminė sąsaja, jungianti dvi reguliavimo sistemas (Europos Sąjungos ir nacionalinę). Kaip
nurodoma Graikijos ataskaitoje, teismai tarnauja kaip „jungtis“ tarp šalies įstatymų
ir ES teisės. Kitos ataskaitos taip pat pateikia daug pavyzdžių apie anksčiau paminėtą
vaidmenį.
Pavyzdžiui, Ispanija atkreipia dėmesį, kad kai nacionalinės teisės normomis nepavyksta galutinai perkelti ES direktyvos, teismas, aiškindamas nacionalines nuostatas,
visada siekia kiek įmanoma ištaisyti šią situaciją, užtikrinant ES teisės pirmenybę nacionalinės teisės atžvilgiu. Portugalijos ataskaita išsako tą pačią mintį, t. y. ES teisė veikia kaip instrumentas, tikrinant ir moduliuojant nacionalinės teisės nuostatos aiškinimą. Belgija pamini akivaizdų pavyzdį, konkrečiai dėl pareiškimų, susijusių su aplinkos
klausimais, priimtinumo. Šiuo aspektu Europos Žmogaus Teisų Teismo praktika paskatino Belgijos teismus sušvelninti kriterijus. Pagal dualistinę Norvegijos sistemą, net
tais atvejais, kada nacionaliniai teisės aktai į savo šalies įstatymus įtraukiantys ES teisės
nuostatą vis dar neįsigaliojo, teismas naudoja savo aiškinimo galią nacionalinių ir ES
teisės aktų suderinimui. Šiuo konkrečiu aspektu Nyderlandų ataskaita nurodo, kad nacionaliniams teismams reikia vadovautis pirmiau minėtu požiūriu ne tik pagal ES teisės aktų tekstus (direktyvas, reglamentus, sprendimus), bet ir pagal Europos institucijų
parengtus privalomos teisinės galios neturinčius teisės aktus (soft law), pavyzdžiui, Europos Komisijos sudarytas geriausios praktikos gaires. Liuksemburgo teismai aiškina
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teisės aktus atsižvelgdami į ES teisės siekiamus tikslus net tose aplinkos teisės srityse,
kurių nereglamentuoja Europos Sąjunga. Taigi gali būti reziumuojama, kaip nurodoma
Slovakijos ataskaitoje, kad remdamiesi ES teise, nacionaliniai teismai savo praktikoje
gali (o kartais ir privalo) ištaisyti nacionalinėje teisėje esančius trūkumus.
Galima pastebėti, kad kai kurios šalys laukia tam tikrų aspektų išaiškinimo Europos Sąjungos lygmeniu. Jungtinės Karalystės nuomone, tai aktualu dėl taikomų gynybos būdų – srities, kurioje beveik nėra ES Teisingumo Teismo praktikos. Nėra aišku, kokia apimtimi, spręsdamas dėl sprendimo sustabdymo, teismas savo nuožiūra gali
sverti žalą aplinkai (kai ji yra ribota) ir viešąjį interesą vykdyti sprendimą?
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TURINIO VIRŠENYBĖS PRIEŠ FORMĄ
TAIKYMAS MOKESČIŲ TEISĖJE. TEORINIAI
IR PRAKTINIAI ASPEKTAI
Turinio viršenybės prieš formą principo turinys Lietuvos mokesčių teisės doktrinoje yra beveik neanalizuotas, mokslinių tyrimų ir analizės šiuo klausimu nėra, iš
esmės šis principas nagrinėtas ir apie jo reikšmę pasisakyta tik administracinių teismų ir Teisingumo Teismo jurisprudencijoje. Apie šį principą savo darbuose yra užsiminę ir fragmentiškai pasisakę Lietuvos mokesčių teisės specialistai A. Medelienė,
A. Paulauskas, B. Sudavičius, E. Puzinskaitė, V. Vasiliauskas ir užsienio mokslininkai
De Broe, T. Grauberg, Z. Prebble, J. Prebble, F. Zimmer, A. Zalasinski. Tuo tarpu turinio
viršenybės prieš formą principas dėl savo universalumo laikytinas pagrindine antivengimine priemone Lietuvos mokestinėje praktikoje, todėl išties reikėtų šio principo taikomumą teoriniu ir praktiniu aspektais panagrinėti kaip atskirą temą.
Turinio viršenybės prieš formą principo istorinės ištakos ir samprata Lietuvoje,
Vokietijoje, Olandijoje ir Belgijoje
Turinio viršenybės prieš formą principo bendroji terminologija pradėta vartoti
apie 1920-uosius metus, ir tik visai neseniai šio principo taikymas tapo neatskiriama
mokesčių sistemos dalimi ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje užsienio šalių. Šiuo metu
minimo principo taikymas vienokia ar kitokia forma plinta skirtingų valstybių mokesčių sistemose, o jo ,,gimimas“ siejamas su Vokietija, Nyderlandais, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, – šiose valstybėse minimas principas pradėtas sėkmingai taikyti. Jo
praktinis taikymas laikytinas gana konfliktiška teisine priemone ir taikant ją netinkamai, kyla mokesčių mokėtojo teisėtų interesų ir lūkesčių pažeidimo rizika. Be to, perteklinis turinio viršenybės prieš formą principo taikymas, manytina, prieštarautų apmokestinimo aiškumo principui. Šiuo metu galiojančiame mokesčių administravimo
įstatyme įtvirtinant turinio viršenybės prieš formą principą, buvo remtasi Vokietijos,
Naujosios Zelandijos bendrosiomis normomis, skirtomis piktnaudžiavimo prevencijai,
taip pat Japonijos, Nyderlandų normų, susijusių su turinio ir formos principo taikymu,
apžvalga bei JAV, Didžiosios Britanijos doktrinomis, susijusiomis su mokesčių vengimu, piktnaudžiaujant formos teikiamomis galimybėmis1.
Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnis imperatyviai reikalauja, kad mokestiniuose teisiniuose santykiuose viršenybė būtų teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai, t. y. svarbus tikrasis ūkinės operacijos turinys,
o ne šio turinio įforminimas. Sąžiningai veikiantis mokesčių mokėtojas turi teisę bei
galimybę numatyti savo veiksmų mokestines pasekmes ir pasirinkti tokį teisėtą veiklos
modelį, kuris leistų vykdyti savo veiklą mažiausiomis išlaidomis, jei tik nėra pažei1

Jim Psaros and Ken Trotman T. The impact of the type of accounting standards on preparer’s
judgments. Abacus, Vol. 40. 2004, No. 1.
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džiamas draudimo piktnaudžiauti teise principas. Akcentuotina, jog tokios nuostatos,
aiškinant vieno iš bendrųjų teisės principų – draudimo piktnaudžiauti teise principo
– turinio laikomasi ir Teisingumo Teismo praktikoje2. Aplinkybė, kad sudarydamas atitinkamus sandorius ar juose dalyvaudamas mokesčių mokėtojas įgijo tam tikrą mokestinį pranašumą, savaime nėra pagrindas konstatuoti, jog šie sandoriai buvo sudaryti
piktnaudžiaujant mokesčių mokėtojui suteiktomis teisėmis. Tuo tikslu būtina nustatyti įgyjamo mokestinio pranašumo prieštaravimą mokesčių įstatymų nuostatomis siekiamam tikslui, taip pat nustatyti objektyvių požymių visumą, kuri patvirtintų, kad
nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą3. Mokesčio
apskaičiavimui taikant turinio viršenybės prieš formą principą, būtina nustatyti, kad
sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaryta turint tikslą gauti mokestinę
naudą.
Mokesčių mokėtojai tam tikrais atvejais sandorius sudaro tik ,,dėl akių“, jų realiai
nevykdo arba neįvykdo, o juos (sandorius) ir jų pagrindu išrašytus fiktyvius apskaitos dokumentus, siekdami mokestinės naudos, naudoja, pavyzdžiui, apmokestinamoms
pajamoms iš kitų šaltinių pagrįsti, į apskaitą įtraukti nepatirtas išlaidas ir pan. Taip pat
pasitaiko atvejų, kai siekiant tam tikros mokestinės naudos, įvykę sandoriai įforminami
taip, kad formali jų išraiška neatitinka realaus jų ekonominio (socialinio) turinio, t. y.
atitinkamais sandoriais yra pridengiami kiti sandoriai, kito pobūdžio ir turinio ūkinės
operacijos nei formaliai užfiksuotos, todėl nustačius pastarąsias aplinkybes, kyla prielaida taikyti turinio viršenybės prieš formą principą4.
Turinio viršenybės prieš formą principo kaip mokesčių antivengiminės priemonės ištakos siejamos su Romėnų teisėje žinomu piktnaudžiavimo teise (fraus legis)
principu, pagal kurį asmuo negali tikėtis teisinės apsaugos, jeigu jis siekia gauti naudos, nesąžiningu būdu naudodamasis jam priklausančia subjektyvine teise5. Būtent šis
privatinės teisės principas tapo mokesčių vengimo prevencijos priemone, įtvirtinta
šiuolaikinėje mokesčių teisėje ir naudojama teismų praktikoje6. Šiuolaikiniame pasaulyje turinio viršenybės prieš formą principas tapo neatsiejama taikomų antivengiminių
priemonių dalis. Ne vienoje šalyje jų taikymo pagrindą sudaro civilinėje teisėje suformuluoti principai ir atitinkami teismų precedentai mokestinių ginčų bylose. Prie tokių
šalių pirmiausia priskirtinos Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalystė, Olandija,
Prancūzija, Norvegija7.
Ypač dažnai turinio viršenybės prieš formą principą naudoja mokesčių administratoriai anglosaksiškosios teisės tradicijų šalyse. Jungtinės Karalystės teismų praktikoje dominuoja pozicija, kad nustatant apmokestinimo objektą, būtina atsakyti, ar sandoris apsimestinis, ar fiktyvus, ar tokia netinkama sandorio forma buvo pasirinkta turint
2
3
4
5
6
7
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tikslą išvengti mokesčių. Kitaip sakant, mokesčių administratorius privalo pripažinti
neapsimestinį ir nefiktyvų sandorį8.
Tačiau šiai doktrinai taikyti mokestinėje praktikoje nepakanka išvados, kad sutartiniai santykiai yra apsimestiniai. Būtina nustatyti, kad tai leidžia mokesčių mokėtojui
sumažinti mokestinę naštą. Nuo 1980 m. Jungtinės Karalystės teismų praktikoje daugiau dėmesio skiriama sandorių tikslui ir ekonominiam turiniui. Turinio viršenybės
koncepcija čia dažnai vadinama Ramsio doktrina, pagal kurią nustatant sandorio tikslą, būtina rasti faktinių aplinkybių, atitinkančių apmokestinimo ekonominį turinį9.
Vokietijoje ir kitose šalyse, orientuotose į šios šalies teisinę tradiciją, kaip antivengiminė priemonė taip pat taikomas turinio viršenybės prieš formą metodas, kai sandorio interpretavimas nesaistomas sandorio įvardijimu pagal civilinės teisės normas. Vokietijos mokesčių kodekso 42 straipsnyje nustatyta, kad mokesčių įstatymo negalima
pažeisti, piktnaudžiaujant tesės suteikiamomis galimybėmis. Piktnaudžiavimo atveju
apmokestinimas grindžiamas sandorio ekonominiu turiniu10. Vokietijos teismų praktikoje ši norma taikoma nustačius kelis elementus: pirma, mokesčių mokėtojo pasirinkta
teisinė sandorio forma – neadekvati, o šis neadekvatumas savo ruožtu reiškia, kad nešališka trečioji šalis negalėtų dalyvauti tokiame sandoryje tomis pačiomis sąlygomis.
Antra, mokesčių mokėtojo pasirinkta teisinė sandorio forma akivaizdžiai patenka į geresnį mokestinį režimą nei adekvatus sandoris. Trečia, nėra priimtino pateisinimo, kodėl buvo pasirinkta tokia sandorio forma. Ketvirta, subjektyvus tikslas sumažinti mokestinę naštą. Kai visi keturi elementai nustatyti, sandoris gali būti interpretuojamas
apmokestinimo tikslais. Vokietijos teismai šį nepalankų mokesčių mokėtojui interpretavimo būdą taiko tik po to, kai išnaudojamos galimybės paaiškinti sandorį palankiai –
naudojant gramatinį, sisteminį metodus, atsižvelgiant į galimas ypatingas aplinkybes11.
Kiek kitokios praktikos laikomasi Belgijoje, kur teisinė sandorio forma yra daug
reikšmingesnė. Remiantis nuostata, įtvirtinta belgiškoje mokesčių teisėje, sandorių apibrėžimai, naudojami privatinėje teisėje, turi būti pripažįstami. Mokestinėmis procedūromis negalima kištis į civilinį teisinį sandorio vertinimą. Šis požiūris grindžiamas
Belgijos Konstitucijos 170 straipsniu, skelbiančiu, kad į biudžetą mokami mokesčiai
gali būti nustatyti tik įstatymu12. Ši taisyklė aiškinama siaurinamai, ir mokesčių administratorius privalo remtis reguliavimu, tiesiogiai nurodytu mokesčių įstatymuose. Šią
mokesčių mokėtojui palankią poziciją suformulavo Belgijos Aukščiausiasis Teismas,
atmetęs ekonominio turinio viršenybės doktriną. Kita vertus, šios šalies teismai palaiko poziciją, kad mokestinės atsakomybės taikymui svarbu, ar sandoris yra apsimestinis, ar tikras, nes apsimestinis sandoris pagal civilinės teisės doktriną nesukelia teisinių pasekmių. Taigi Belgijoje sudarytos palankios sąlygos planuoti mokesčius. Įvairios
mokesčių naštos mažinimo schemos gali būti pakankamai sėkmingos, kol mokesčių
administratorius neįrodys, kad sandoris apsimestinis ir juo siekiama vengti mokesčių13.
Paminėtinos ir šios šalies įstatymo leidėjo pastangos sugriežtinti situaciją. 1993 m.
8
9
10
11
12
13

Prebble, Z.; Prebble J. Comparing the General Anti-Avoidance Rule of Income Tax Law with the Civil
Law Doctrine of Abuse of Law. Bulletin of International Taxation. 2008, p.167.
Kelly, L.; Gormley, A. M. Significant Worldwide Taxation Developments in 2012. 2012, Nr. 4.
Abgabenordnung. 1977. [interaktyvus]. [žiūrėta 2013-11-19]. <http://www.gesedze-im-internet.de>.
Zimmer, F. Form and substance in tax law. Studies on International Fiscal Association. Haag. 2002.
The Constitution of Belgium. 1994. [interaktyvus]. [žiūrėta 2013-11-18]. <http://www.dekamer.be>
De Broe, L. International Tax Planning and Prevention of Abuse. Amsterdam. 2008 [interaktyvus].
[žiūrėta 2013-11-21]. <http://www.ibfd.org>.
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buvo priimta Belgijos mokesčių kodekso pataisa (344-1 str.), pagal kurią šalių pasirinkta sandorio charakteristika nesaisto mokesčių administratoriaus, jeigu jis nustato, kad
ši charakteristika nukreipta į mokesčių vengimą ir mokesčių mokėtojas neįrodo, kad ji
pateisinama teisėtais finansinio ar ekonominio pobūdžio poreikiais14. Tai literatūroje
traktuojama kaip žingsnis nuo tradicinės Belgijoje teisinės formos viršenybės doktrinos link fraus legis doktrinos, kuri iš esmės atitinka ir turinio viršenybės prieš formą
principą.
Olandijos mokesčių įstatyme suformuluota norma, t. y. 31 straipsnis, leidžiantis
mokesčių administratoriui nesilaikyti sandorio formos, sudarytos mokesčių vengimo tikslais. Ši priemonė praktikoje taikoma gana retai, dažniau taikoma Aukščiausiojo Teismo sprendimu įtvirtinta fraus legis doktrina, kuri suteikia prioritetą įstatymo
esmei, bet ne žodžiams, kuriais įstatymas apibūdintas15. Teismas tiki, kad mokesčių
vengimas gali būti preziumuojamas, jeigu mokesčių mokėtojo veiksmai neturi verslo motyvo ir gauta mokestinė nauda prieštarauja įstatymo esmei. Toks sandoris gali
būti peržiūrėtas ir įvertintas pagal labiausiai artimą šiam sandoriui teisinį turinį, taip
pašalinant abejones dėl piktnaudžiavimo teise. Taigi pagal olandišką požiūrį faktinės
aplinkybės turi būti analizuojamos taip, kad nebūtų abejonių dėl jų teisinio atitikimo
apmokestinamam objektui. Tos analizės metu nustatoma, ar sandorio forma atitinka
civilinės teisės principus ir ekonominį turinį.
Apibendrinant tai, kas anksčiau išdėstyta, darytina išvada, kad turinio viršenybės
prieš formą principas gali būti taikomas, įvertinus subjektyvųjį sandorio tikslą, ekonominį sandorio turinį, pasirinktą teisinę sandorio formą ir jos adekvatumą konkrečioms
sąlygoms, sandorio pateisinimą-verslo motyvą, mokestinę naudą.
Palankiausiai mokesčių mokėtojui turinio viršenybės prieš formą principas aiškinamas Belgijoje, nes mokestinėmis priemonėmis draudžiama kištis į civilinį teisinį
sandorio vertinimą.
Praktinė problematika, taikant turinio viršenybės prieš formą principą
mokestinėse bylose
Tais atvejais, kai mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaromi turint tikslą gauti mokestinę naudą, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai nukelti
mokesčio mokėjimo terminus, sumažinti mokėtiną mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo, arba padidinti grąžintiną (įskaitytiną) mokesčio permoką
(skirtumą), ar sutrumpinti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminus, mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokestį, taiko turinio viršenybės prieš formą
principą. Šiuo atveju mokesčių administratorius neatsižvelgia į formalią mokesčių mokėtojo veiklos išraišką, bet atkuria iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, su kuriomis
mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, ir mokestį apskaičiuoja pagal minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas (Mokesčių administravimo įstatymo 69 str. 1 d.).
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas šiuo klausimu yra pažymėjęs, kad kvalifikuojant sandorį kaip apmokestinamąjį, turi būti atsižvelgiama į ekonominę ir komercinę realybę, siekiant patenkinti teisinio saugumo reikalavimus, ir jei paaiškėja, jog
sutarties nuostatos yra vien dirbtinis susitarimas, neatspindintis sandorių ekonominės
14 Belgian Incom Tax Code. 1992. [interaktyvus]. [žiūrėta 2013-11-19]. <http://www.expatica.com.>
15 Zimmer, F. Form and substance in tax law. Studies on International Fiscal Association. Haag. 2002.
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ir komercinės realybės, sutarties nuostatos turi būti apibrėžtos iš naujo taip, kad būtų
atkurta situacija, kuri būtų egzistavusi be piktnaudžiaujant sudarytų sandorių16.
Siekiant konkrečiai situacijai taikyti Mokesčių administravimo įstatymo
69 straipsnio 1 dalies nuostatas, būtina nustatyti, jog mokesčių mokėtojas, sudarydamas atitinkamus sandorius ar vykdydamas tam tikras ūkines operacijas, siekė vienintelio tikslo – gauti mokestinę naudą. Kai objektyviai nustatoma, kad atitinkamas sandoris (ūkinė operacija) turėjo kitus, ekonomiškai arba kitaip pagrįstus tikslus, nurodyta
norma negali būti taikoma net ir tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas turėjo iš šio sandorio (ūkinės operacijos) atitinkamą mokestinę naudą17.
Reiktų pažymėti ir tai, kad joks teisės aktas neįpareigoja mokesčių mokėtojo,
esant galimybei pasirinkti vieną iš kelių teisėto elgesio modelio variantų, rinktis tokį,
pagal kurį jam atsirastų didžiausia mokestinė prievolė18. Įstatymai taip pat neįpareigoja
(nenustato prievolės) rinktis tokį turto perleidimo (sandorių sudarymo) būdą, kuris
būtų naudingiausias valstybės biudžetui. Sąžiningai veikiantis asmuo (teisės subjektas,
mokesčių mokėtojas) turi teisę bei galimybę numatyti savo veiksmų mokestines pasekmes ir pasirinkti tokį teisėtą veiklos modelį, kuris leistų vykdyti savo veiklą mažiausiomis išlaidomis, jei tik nėra pažeidžiamas draudimo piktnaudžiauti teise principas.
Akcentuotina, jog tokios nuostatos, aiškinant vieno iš bendrųjų teisės principų – draudimo piktnaudžiauti teise principo – turinį, laikomasi ir Teisingumo Teismo praktikoje19. Vien ta aplinkybė, kad sudarydamas atitinkamus sandorius ar juose dalyvaudamas mokesčių mokėtojas įgijo tam tikrą mokestinį pranašumą, savaime nėra pagrindas
konstatuoti, jog šie sandoriai buvo sudaryti piktnaudžiaujant mokesčių mokėtojui suteiktomis teisėmis. Tuo tikslu būtina nustatyti įgyjamo mokestinio pranašumo prieštaravimą mokesčių įstatymų nuostatomis siekiamam tikslui, taip pat nustatyti objektyvių
požymių visumą, kuri patvirtintų, kad nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra
įgyti mokestinį pranašumą20.
Apibendrinant darytina išvada, kad mokesčio apskaičiavimui taikant turinio viršenybės prieš formą principą, būtina nustatyti, kad sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaryta turint tikslą gauti mokestinę naudą, o atsižvelgiant į Mokesčių
administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagrįsti tvirtinimą, kad sandoriai sudaryti siekiant mokestinės naudos, privalo mokesčių administratorius21. Todėl
ginčui pasiekus teismą, pastarasis turi nustatyti, ar mokesčių administratoriaus išvada

16 Europos Teisingumo Teismo 2013 m. birželio 20 d. sprendimas byloje Alabaster Nr. C-653/11.
[interaktyvus]. [žiūrėta 2013-11-04]. <http://eur-lex.europa.eu> .
17 LVAT 2008 m. vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-250/2008, taip pat 2007 m.
liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-719/2007, taip pat 2013 m. vasario 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A602-705/2013 ir 2013 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-618/2013. [interaktyvus]. [žiūrėta 2013-10-09]. <www.lvat.lt>.
18 Puzinskaitė E. Relation of civil case with the procedure of taxinspection and tax dispute in the process
of identification and investigation of shelter enterprises. The problems of the financial law evolution
in central and eastern Europe within the integration processes. Vilnius-Bialystok, 2004, p. 70.
19 Europos Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimas byloje Weald Leasing Ltd.
Nr. C-103/09 [interaktyvus]. [žiūrėta 2013-11-04]. <http://eur-lex.europa.eu> .
20 LVAT 2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-371/2011 [interaktyvus]. [žiūrėta
2013-10-08]. <www.lvat.lt>.
21 LVAT 2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1305/2008. Ten pat.
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dėl tikrojo ginčo sandorio (ūkinės operacijos) turinio yra pagrįsta tinkamu faktinių
aplinkybių vertinimu ir pakankamais įrodymais22.
Sandoriai ir ūkinės operacijos, sudaromi siekiant mokestinės naudos, pasižymi
didele įvairove. Kaip jau anksčiau minėta, mokesčių mokėtojai tam tikrais atvejais sandorių realiai ne(į)vykdo, o juos (sandorius) ir jų pagrindu išrašytus fiktyvius apskaitos dokumentus, siekdami mokestinės naudos, naudoja, pavyzdžiui, apmokestinamoms
pajamoms iš kitų šaltinių pagrįsti, į apskaitą įtraukti nepatirtas išlaidas ir pan., todėl
nustačius pastarąsias aplinkybes, atsiranda prielaida taikyti turinio viršenybės prieš
formą principą. Akcentuotina, kad išvados apie mokesčio mokėtojo tam tikrų civilinių
sandorių pagrindu gautų pajamų realumą darytinos tik sistemiškai bei kompleksiškai
įvertinus visus tiesioginius bei netiesioginius įrodymus, pagrindžiančius ar paneigiančius objektyvų pajamų gavimo faktą. Vien atskirų formalių įrodymų (pvz., paprasta rašytine ar notarine forma sudarytų sutarčių) apie pajamas pateikimas, nesant realaus
pajamų gavimo fakto, patvirtinto visapusiška pajamų gavimo faktinių aplinkybių analize, paties pajamų gavimo nepagrindžia23.
Galimi ir tam tikri nebūtini tarpiniai sandoriai (ūkinės operacijos) susijusių sandorių (ūkinių operacijų) grandinėje dėl to paties objekto (jo dalies), neretai sudaromi (ūkinės operacijos – atliekamos) siekiant sumažinti mokėtiną mokesčio sumą arba
visiškai išvengti mokesčio mokėjimo. Tai, jog sudarant pastaruosius sandorius (atliekant ūkines operacijas) siekiama mokestinės naudos, kartu su kitomis aplinkybėmis,
gali liudyti sąlyginai trumpas laiko tarpas tarp sandorių (ūkinių operacijų) susijusių
sandorių (ūkinių operacijų) grandinėje. Jau vien per trumpą laiką įvykusių sandorių
daugetas, nesant kitų aplinkybių, patvirtinančių tokių sandorių būtinumą, manytina,
yra pakankamas pagrindas taikyti turinio viršenybės prieš formą principą, t. y. taikyti
Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalį24.
Aplinkybės, jog sudarant tarpinius sandorius (atliekant ūkines operacijas) yra siekiama mokestinės naudos, nustatymui yra labai svarbūs tiek mokesčių mokėtojo, tiek
kitos sandorio (ūkinės operacijos) šalies veiksmai. Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A8-1844/2005, vienokio
ar kitokio tikslo, kaip subjektyvaus faktoriaus, nustatymas yra galimas tik analizuojant
faktiškai atliktus mokesčio mokėtojo veiksmus, kuriais ir yra įgyvendinami mokesčio
mokėtojo turėti tikrieji tikslai.
Galimi atvejai, kai pirminis lėšų savininkas asmeniškai turtą perduoda ne tarpinio, bet galutinio sandorio (ūkinės operacijos) dalyviui. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. A438-201/2011, kaip vieną iš pagrindų pripažinti, jog sudarant dovanojimo
sutartis tarp dukters ir motinos bei tarp motinos ir sūnaus buvo siekiama mokestinės
naudos (kartu su kitais įrodymais), teisėjų kolegija pripažino aplinkybę, jog padovanotos piniginės lėšos apdovanotajam pagal pirmąjį dovanojimo sandorį (motinai) realiai
net nebuvo perleistos, nes dovanotojas (pagal pirmąjį sandorį – sesuo) jas tiesiogiai

22 LVAT 2008 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-828/2008. Ten pat.
23 LVAT 2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-201/2011 [interaktyvus]. [žiūrėta
2013-10-10]. <www.lvat.lt>.
24 LVAT 2008 m. vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-250/2008, taip pat 2011 m.
vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-201/2011. Ten pat.
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pervedė į galutinio gavėjo (apdovanotojo pagal antrąjį sandorį – brolio) atsiskaitomąją
sąskaitą25.
Analizuojant turinio viršenybės prieš formą principo taikymo procesą būtina atskleisti draudimo piktnaudžiauti teise turinį, t. y. siekiant kvalifikuoti draudimą
piktnaudžiauti teise, mokesčių teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pripažįstama,
jog asmuo, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Teisė neturėtų ginti asmens, kuris piktnaudžiauja mokesčių teisės aktais. Konstitucinis Teismas
2003 m. lapkričio 17 d. nutarime yra pažymėjęs, kad mokesčiai turi būti apskaičiuojami
sąžiningai, kad draudžiama mokesčio įstatymo nustatytą prievolę pažeisti piktnaudžiavimu, kad esant piktnaudžiavimui mokesčio administratorius, nustatydamas mokesčio
bazę, atkuria iškreiptas ar slepiamas aplinkybes, kad mokesčių mokėtojas turi konstitucinę pareigą sąžiningai mokėti mokesčius26.
Draudimas piktnaudžiauti teise yra bendrasis teisės principas. Šio bendrojo principo egzistavimą pagrindžia ir Teisingumo Teismo praktika27. Piktnaudžiaujant teise
sukurtos teisinės pasekmės nepripažįstamos ir neginamos28. Piktnaudžiavimu mokesčių įstatymais dirbtinai sukuriama teisinė situacija, lemianti mokestinę naudą (mokestinį pranašumą). Tokios mokestinės naudos įgijimas pažeidžia mokesčių visuotinio
privalomumo, mokesčių mokėtojų lygybės principus (Mokesčių administravimo įstatymo 7, 8 straipsniai), nes mokesčių nemokantys subjektai konkurencine prasme atsiduria geresnėje padėtyje nei juos mokantys. Šiuos principus pažeidžianti veikla negali
būti laikoma teisėta veikla29.
Darytina išvada, kad piktnaudžiavimas mokesčių įstatymais gali būti nustatytas
tik tada, kai mokestinio pranašumo įgijimas buvo pagrindinis ūkinėmis operacijomis
siekiamas tikslas, o mokesčių mokėtojo veikla, lemianti mokestinio pranašumo atsiradimą, negali būti pateisinta nei ekonominės logikos, pasireiškiančios didžiausio pelno
siekimu mažiausiomis sąnaudomis, nei kitomis aplinkybėmis30.
Piktnaudžiavimo teise (pvz., PVM atskaita) koncepciją Teisingumo Teismas apibrėžė byloje Halifax Nr. C-255/0231. Piktnaudžiavimo PVM atskaita atvejai yra tokie,
kuomet mokesčių mokėtojas sukuria transakcijų eigą, nesiejant jų su ekonominiu pagrindimu, pagrindinis tokių veiksmų tikslas yra mokestinės naudos įgijimas. Teisingumo Teismas suformulavo piktnaudžiavimo teise taisykles dėl PVM mokesčio, o būtent – konstatavo, kad piktnaudžiavimas bus tuomet, kai bus nustatytos dvi būtinos
sąlygos: 1) transakcija atitinka formaliąsias sąlygas, nustatytas Šeštojoje direktyvoje bei
25 LVAT 2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-201/2011. [interaktyvus]. [žiūrėta
2013-10-08]. <www.lvat.lt>.
26 LVAT 2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-201/2011 [interaktyvus]. [žiūrėta
2013-10-24]. <www.lvat.lt>.
27 Europos Teisingumo Teismo 2000 m. gruodžio 14 d sprendimas byloje Emsland-Starke Nr. C-110/99.
28 Valančius, V.; Brazdeikis, A. Kitoks požiūris į nuostolius dėl piktnaudžiavimo civiliniu procesu.
Jurisprudencija. 2011, 18(4), p. 1469.
29 LVAT 2004 m. spalio 27 d. plenarinės sesijos nutartis administracinėje byloje Nr. A1-355/2004,
Administracinių teismų praktika Nr. 6, 2004, P. 128-143 [interaktyvus]. [žiūrėta 2013-10-08]. <www.
lvat.lt>.
30 LVAT 2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-371/2011, taip pat 2006 m.
balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-794/2006. Ten pat.
31 Europos Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. sprendimas byloje Halifax Nr. C-255/02
[interaktyvus]. [žiūrėta 2013-11-06]. <http://eur-lex.europa.eu> .
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nacionalinės teisės aktuose, dėl to yra įgyjamas mokestinis pranašumas, kuris prieštarauja
Šeštosios direktyvos tikslams; 2) pagrindinis transakcijų tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas, tačiau transakcija neturi ekonominio ir verslo pagrindimo.
Analizuojant piktnaudžiavimo teise instituto turinį taip pat labai svarbi yra sąžiningumo koncepcija. Ji Teisingumo Teismo sprendimuose nurodoma tose bylose, kuriose yra pasisakoma dėl galimybės riboti teisę į atskaitą tuomet, kai subjektai dalyvauja PVM sukčiavime.
Teisingumo Teismas sąžiningumo koncepciją pradėjo formuoti sujungtose bylose Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd ir Bond House Systems Ltd Nr. C-354/03,
Nr. C-35503 ir Nr. C-484/03, kuriose Teismas pripažino, kad mokesčio mokėtojo teisė į
atskaitą negali priklausyti nuo to, kokiu būdu tiekimų grandinėje veikia kiti subjektai.
Teisingumo Teismas konstatavo, kad jeigu mokesčių mokėtojas nežino apie kitų mokesčių mokėtojų vykdomą PVM sukčiavimą, tai jam negali atsirasti neigiamos pasekmės. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad faktas dėl to, ar mokėtinas mokestis buvo
sumokėtas į valstybės biudžetą, neturi įtakos teisės į atskaitą įgyvendinimui32.
Sąžiningumo koncepciją Teisingumo Teismas įtvirtino sprendime, priimtame sujungtose bylose Axel Kittel ir Recolta Recycling Nr. C-439/04, Nr.C-440/0433. Šiose sujungtose bylose buvo nagrinėjami du aspektai: sąžiningumas ir sutarties negaliojimas
pagal nacionalinės civilinės teisės normas. Teisingumo Teismas sujungtose bylose Axel
Kittel ir Recolta Recycling nesutiko su mokesčių administratoriumi ir, vadovaudamasis
PVM neutralumo principu, pasisakė, kad teisės į atskaitą ribojimas vadovaujantis nacionalinėmis civilinės teisės normomis, iš kurių atsiranda sandorių negaliojimas, prieštarautų Šeštosios direktyvos tikslams. Taip pat pažymėjo, kad mokesčių mokėtojui, kuris
nežino, kad dalyvauja mokesčių sukčiavime, ir kuris elgdamasis rūpestingai negali to
žinoti, negali būti ribojama teisė į atskaitą tik todėl, kad paaiškėjo tiekėjo nesąžiningumas34. Sąžiningumo koncepcija Teisingumo Teismo praktikoje toliau plėtojama 2012 m.
gruodžio 6 d. sprendime byloje Bonik Nr. C-285/1135, taip pat 2012 m. birželio 21 d.
sprendime sujungtose bylose Mahagében ir David Nr. C-80/11 ir Nr. C-142/1136.
Apibendrinant darytina išvada, kad nacionalinės institucijos ir teismai turi teisę
apmokestinamajam asmeniui atsisakyti suteikti teisę į atskaitą, t. y. į mokestinę lengvatą, jei atsižvelgiant į objektyvius įrodymus nustatoma, jog sandoriai, kuriais grindžiama
ši teisė, sudaryti piktnaudžiaujant arba nustatomas paties apmokestinamojo asmens
sukčiavimas mokesčių srityje arba jei atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, įrodoma,
kad apmokestinamasis asmuo (pirkėjas) žinojo arba turėjo žinoti, jog įsigydamas prekes jis dalyvauja sandoryje, susijusiame su tiekėjo ar kito ūkio subjekto, dalyvaujančio
šių tiekimų ar paslaugų grandinės pirkimo ar pardavimo sandoryje, atliktu sukčiavimu,
32 Europos Teisingumo Teismo 2006 m. sausio 12 d. sprendimai bylose Optigen Ltd. Nr. C-354/03,
Fulcrum Electronics Ltd. C-355/03 ir Bond House Systems Ltd. C-484/03 [interaktyvus]. [žiūrėta 201311-04]. <http://eur-lex.europa.eu> .
33 Europos Teisingumo Teismo 2006 m. liepos 6 d. sprendimai bylose Axel Kittel Nr. C-439/04 ir Recolta
Recycling Nr. C-440/04. Ten pat.
34 Europos Teisingumo Teismo 2006 m. liepos 6 d. sprendimai bylose Axel Kittel ir Recolta Recycling
Nr. C-439/04, Nr.C-440/04. Ten pat.
35 Europos Teisingumo Teismo 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimas byloje Bonik C-285/11. Ten pat.
36 Europos Teisingumo Teismo 2012 m. birželio 21 d. sprendimas bylose Mahagében ir David Nr. C-80/11
ir C-142/11. Ten pat.
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net jeigu nagrinėjamas sandoris atitinka objektyvius kriterijus, kuriais grindžiamos apmokestinamojo asmens atliekamo prekių tiekimo ir ekonominės veiklos sąvokos.
Pagal Teisingumo Teismo praktiką, apmokestinamojo asmens piktnaudžiavimas,
apmokestinamojo asmens sukčiavimas ir apmokestinamojo asmens dalyvavimas sukčiavime PVM srityje yra vienas nuo kito turinio prasme besiskiriantys atvejai, savarankiškai pagrindžiantys teisės į PVM atskaitą ribojimą37.
Apibendrinant pasakytina, jog turinio viršenybės prieš formą principas gali būti
taikomas tik įvertinus subjektyvųjį sandorio tikslą, ekonominį sandorio turinį, pasirinktą teisinę sandorio formą ir jos adekvatumą konkrečioms sąlygoms, sandorio pateisinimą-verslo motyvą, mokestinę naudą.
Palankiausiai mokesčių mokėtojui turinio viršenybės prieš formą principas aiškinamas Belgijoje, nes mokestinėmis priemonėmis draudžiama kištis į civilinį teisinį
sandorio vertinimą.
Kai nepakanka įrodymų patvirtinti nei mokesčių mokėtojo, nei mokesčių administratoriaus nurodomas aplinkybes, sprendimas priimtinas tos šalies nenaudai, kuriai
priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta.
Mokesčio apskaičiavimo, taikant turinio viršenybės prieš formą, pagrindai gali
būti: neįvykę sandoriai, kurie grindžiami išrašytais apskaitos dokumentais, tarpiniai ar
priedangos (nebūtini) sandoriai, trumpas laiko tarpas tarp sandorių bendroje susijusių
sandorių grandinėje ar per trumpą laiką įvykusių sandorių daugetas, kai pradinis turto
savininkas ir po galutinio sandorio aktyviai disponuoja turėtu turtu, didelis skirtumas
tarp realios-faktinės ir sandorio turto (paslaugų) vertės.
Piktnaudžiavimas mokesčių įstatymais gali būti nustatytas tik tada, kai mokestinio pranašumo įgijimas buvo pagrindinis ūkinėmis operacijomis siekiamas tikslas, o
mokesčių mokėtojo veikla, lemianti mokestinio pranašumo atsiradimą, negali būti pateisinta nei ekonominės logikos, pasireiškiančios didžiausio pelno siekimu mažiausiomis sąnaudomis, nei kitomis aplinkybėmis.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo mokestinių bylų analizės pagrindu teigtina,
jog sprendžiant turinio viršenybės prieš formą taikymo būtinumą, reikšminga įvertinti,
ar susiklosčiusiuose mokestiniuose-teisiniuose santykiuose nėra piktnaudžiavimo teise
ar sukčiavimo (dalyvavimo sukčiavime) ir ar egzistuoja sąžiningumo koncepcija.
Apmokestinamajam asmeniui atsisakytina suteikti teisę į mokestinę lengvatą, jei
atsižvelgiant į objektyvius įrodymus nustatoma, jog sandoriai, kuriais grindžiama ši
teisė, sudaryti piktnaudžiaujant, nustatomas paties apmokestinamojo asmens sukčiavimas mokesčių srityje arba jei atsižvelgus į objektyvias aplinkybes įrodoma, kad apmokestinamasis asmuo (pirkėjas) žinojo arba turėjo žinoti, jog įsigydamas prekes jis dalyvauja sandoryje, susijusiame su tiekėjo ar kito ūkio subjekto, dalyvaujančio šių tiekimų
ar paslaugų grandinės pirkimo ar pardavimo sandoryje, atliktu sukčiavimu, net jeigu
nagrinėjamas sandoris atitinka objektyvius kriterijus, kuriais grindžiamos apmokestinamojo asmens atliekamo prekių tiekimo ir ekonominės veiklos sąvokos.

37 LVAT 2012 m. balandžio 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje
Nr. A575-1686/2012 2011 [interaktyvus]. [žiūrėta 2013-10-24]. <www.lvat.lt>.
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Įžanga
Baudžiamajame įstatyme nustatytų sankcijų, susijusių su asmens laisvės ribojimu,
sukeliamos neigiamos pasekmės sudaro būtinąjį bausmės elementą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas). Kita vertus, valstybė,
taikydama asmenims įstatyme įtvirtintus laisvės suvaržymus, prisiima dėl šių asmenų atsakomybę, inter alia pozityvias pareigas užtikrinti, kad asmuo laisvės atėmimo
vietose1 nepatirtų didesnių ribojimų nei tie, kurie paprastai būdingi laisvės atėmimo
bausmės įgyvendinimui. Atsižvelgus į tai, kad asmuo, kuriam paskirta laisvės atėmimo
bausmė ar taikomas jos suvaržymas, tampa priklausomas nuo valstybės institucijų ir jų
pareigūnų veiksmų, ypatingą reikšmę įgyja šio asmens teisinės apsaugos užtikrinimas.
Bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir
sprendimų viešojo ar vidaus administravimo srityje teisėtumo ir pagrįstumo patikra
pavesta administracinių teismų kompetencijai. Apžvelgiamo pobūdžio bylose Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai akcentuoja, jog valstybė turi garantuoti,
kad kalinami asmenys2 būtų laikomi tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina, jog jų orumas bei kitos fundamentalios teisės ir laisvės, kurias įtvirtina tiek Lietuvos Respublikos
Konstitucija (toliau – ir Konstitucija), tiek Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – ir Europos žmogaus teisių konvencija, Konvencija), yra gerbiamos. Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota doktrininė nuostata
svarbi tiek nagrinėjant administracinius ginčus, susijusius su fizinėmis kalinimo sąlygomis, tiek sprendžiant laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims paskirtų nuobaudų teisėtumo ir pagrįstumo klausimus.
Administracinių teismų atliekama laisvės atėmimo institucijų ir jų pareigūnų
veiksmų ar neveikimo teisėtumo bei pagrįstumo patikra yra glaudžiai susijusi su nežmoniško arba žeminančio elgesio draudimo užtikrinimu. Administracinių teismų
praktikoje normos, nustatančios kalinimo sąlygas ir tvarką, pirmiausia taikomos ir aiškinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 3 dalies, įtvirtinančios absoliutų draudimą žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip
pat nustatyti tokias bausmes, bei tarptautinių įsipareigojimų kontekste. Nuostata, kad
niekas negali būti kankinamas arba patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar
baudimą, įtvirtinta daugelyje tarptautinių dokumentų, inter alia Europos žmogaus
teisių konvencijos 3 straipsnyje, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 5 straipsnyje,
Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsnyje, 1984 m. gruodžio 10 d.
Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą bei Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnyje.
1

2
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Apibendrinime vartojama sąvoka „laisvės atėmimo vieta (įstaiga, institucija)“ apima areštines, pataisos
namus, nepilnamečių pataisos namus, kalėjimus, atviras kolonijas, gydymo ir pataisos namus, laisvės
atėmimo vietų ligonines, kardomojo kalinimo vietas (tardymo izoliatorius), kuriose laikomi nuteistieji
arešto, laisvės atėmimo bausmėms atlikti ir asmenys, kuriems kardomąja priemone parinktas
suėmimas (sąvokos apibrėžimas formuluojamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 76:2010
„Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5 p.).
Sąvoka „kalinami asmenys“ įvardinami visi asmenys, kuriems ribojama laisvė, neišskiriant nuteistųjų
arešto, laisvės atėmimo bausmėms atlikti, ir asmenų, kuriems kardomąja priemone parinktas
suėmimas.
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Atsižvelgiant į valstybių patiriamus sunkumus, siekiant suvaldyti kriminogeninę
situaciją, bei turint omenyje joms tenkančią logistinę ir finansinę naštą, organizuojant
kalinimo įstaigų sistemą, minėtas nežmoniško arba žeminančio elgesio draudimas nepraranda savo aktualumo. Europos Tarybos Ministrų Komitetas dar 1999 m. pažymėjo,
jog kai kalėjimai yra perpildyti, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas žmogaus orumui, kalėjimo administracijos įsipareigojimams elgtis su nuteistaisiais humaniškai ir
pozityviai, visapusiškam personalui tenkančių pareigų suvokimui ir veiksmingam modernaus administravimo požiūriui. Remiantis Europos kalėjimo taisyklėmis, specialus
dėmesys turi būti skiriamas nuteistiesiems tenkančio ploto skaičiui, higienai ir sanitarinėms sąlygoms, aprūpinimui maistu, kuris turi būti pakankamas ir tinkamai paruoštas bei patiektas, nuteistųjų sveikatos priežiūrai ir galimybei pasimankštinti lauke
(Rekomendacijos Nr. R (99) 22 valstybėms narėms Dėl kalėjimų perpildymo ir kalėjimų populiacijos padidėjimo 7 p. (priimta 681-ajame Ministrų Komiteto pavaduotojų
susitikime ir patvirtinta 1999 metų rugsėjo 30 dieną).
Atsižvelgus į būtinybę užtikrinti tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus
bei įvertinus pastebimai didėjantį ginčų kiekį šioje srityje3, tikslinga apžvelgti, kaip Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra aiškinamos ir taikomos teisės
normos, reglamentuojančios kalinamų asmenų teises ir įstatyme numatytus ribojimus.
Pastebėtina, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str.
1 d.). Tokiu būdu šiame apibendrinime apžvelgiama tik specialiosios kompetencijos
teismų praktika, jiems sprendžiant ginčus, kylančius iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda laisvės atėmimo institucijoms ir jų pareigūnams atliekant viešąjį
administravimą. Į šio apibendrinimo objektą nepatenka teismų praktika dėl ginčų, kylančių iš kitokių, ne administracinių teisinių santykių. Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti
(toliau – ir Specialioji teisėjų kolegija) praktikoje ne kartą yra nurodyta, kad Bausmių
vykdymo kodekso 183 straipsnyje numatyta galimybė apskųsti apygardos administraciniam teismui terminuoto laisvės atėmimo bausmę vykdančios institucijos veiksmus
ar sprendimus nereiškia, jog visais atvejais tokios institucijos veiklos teisminę kontrolę
atlieka ir jos veikloje iškylančius klausimus, kuriuos pagal įstatymą turi spręsti teismas,
sprendžia apygardos administracinis teismas. Administraciniam teismui teismingi tik
tie ginčai, kurie susiję su bausmę vykdančios institucijos viešojo administravimo veikla (Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 16 d. nutartis byloje Nr. T-87/2013;
2013 m. liepos 16 d. nutartis byloje Nr. T-80/2013; 2013 m. balandžio 17 d. nutartis
byloje Nr. T-53/2013). Klausimai, susiję su baudžiamuoju procesu ir bausmės vykdymo baudžiamaisiais teisiniais aspektais, pvz., lygtiniu paleidimu iš laisvės atėmimo vietos, nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose (Specialiosios teisėjų kolegijos
2013 m. balandžio 17 d. nutartis byloje Nr. T-53/2013; taip pat žr. 2006 m. rugsėjo 20 d.
nutartį byloje Nr. T-74/2006) ir į šio apibendrinimo turinį nepatenka.
Reikia atkreipti dėmesį, jog parengto apibendrinimo tikslas – apibendrinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotas taisykles, taikant kalinimo sąlygas
ir tvarką reglamentuojančius teisės aktus. Tačiau parengtu dokumentu nėra siekiama
formuoti naujų teisės aiškinimo taisyklių, juolab juo negali būti tiesiogiai remiamasi
3

Pastebėtina, kad 2013 m. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme šio pobūdžio bylų skaičius
padvigubėjo, lyginant su 2012 m.
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teisminių ginčų metu. Šiuo aspektu reikia priminti, kad publikuodamas administracinių teismų praktikos apibendrinimus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne
kartą yra pažymėjęs, jog 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 viešojo administravimo srityje kilusius
ginčus.
Parengtą apibendrinimą sudaro 9 dalys. Pirmojoje apibendrinimo dalyje apžvelgiami svarbiausieji asmenų, kuriems ribojama laisvė, teisinę padėtį ir taikomą režimą
reglamentuojantys teisės aktai. Antrojoje apibendrinimo dalyje išskiriami nuteistųjų
bei suimtųjų teisinės padėties ypatumai. Trečiojoje apibendrinimo dalyje analizuojami
reikšmingi kalinamų asmenų apgyvendinimo klausimai: gyvenamųjų patalpų plotas,
aprūpinimas baldais, įranga ir kitais daiktais, kalinimo patalpos temperatūra, ventiliacija ir apšvietimas, maitinimas, higiena, kalinamų asmenų grupavimo kriterijai ir kt.
Administracinių teismų praktikai, aiškinančiai kalinamų asmenų teisių įgyvendinimo
ypatumus, jų laisvės atėmimo vietose atliekamo darbo pobūdį bei kalinamų asmenų
pareigas ir draudimus, skirtos, atitinkamai, apibendrinimo ketvirtoji, penktoji ir šeštoji
dalys. Septintoji apibendrinimo dalis analizuoja nuteistiesiems ir suimtiesiems skiriamų nuobaudų ir paskatinimo priemonių reikšmingiausius aspektus. Aštuntojoje apibendrinimo dalyje – apžvelgiami neturtinės žalos, kilusios dėl netinkamų kalinimo sąlygų ar neteisėtai taikytų apribojimų, atlyginimo ypatumai. Paskutinė - devintoji dalis
- skirta kai kuriems procesiniams klausimams aptarti.
Pagrindinis dėmesys apibendrinime yra skiriamas Lietuvos Respublikos bausmių
vykdymo kodekso ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo nuostatų aiškinimui. Apibendrinime daugiausia koncentruojamasi į 2008–2013 m. laikotarpio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kuri atspindi šiuo metu galiojančių
teisės aktų nuostatų aiškinimą ir taikymą. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, jog apžvelgiamoje srityje teisėkūros subjektai yra priėmę daug ir detalių įstatymų nuostatas įgyvendinančių teisės aktų, kuriems būdingi pakeitimai ir papildymai. Todėl apibendrinimo
skaitytojas turėtų būti atidus. Juolab atsižvelgiant į tai, jog teisė pasižymi sisteminiu ir
dinamišku pobūdžiu, tam tikrų įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatų
pasikeitimas gali suponuoti būtinybę kitaip interpretuoti ir aiškinti kitas, nepakeistas
šių teisės aktų normas. Įvertinus Europos teisės įtaką, sprendžiant ginčus dėl kalinimo
sąlygų, apibendrinime, be kita ko, pateikiamos nuorodos į Europos Žmogaus Teisių
Teismo sprendimus, kuriais remiasi administraciniai teismai, formuodami atitinkamą
poziciją apžvelgiamoje srityje, bei šioje srityje priimtus Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus bylose prieš Lietuvą.
I. Aktualus teisinis reguliavimas
1. Apžvelgiant pagrindinius teisės aktus, susijusius su nuteistųjų asmenų statusu, reikia paminėti, kad valstybę užtikrinti, jog asmenims skirtų bausmių ar suėmimo vykdymo sąlygos nepažeistų jų žmogiškojo orumo, visų pirma įpareigoja Lietuvos
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Respublikos Konstitucija. Pagal Konstitucijos 21 straipsnio 3 dalį draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias
bausmes. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas minėtą nuostatą,
1998 m. gruodžio 9 d. nutarime pažymėjo, kad Konstitucijos 21 straipsnio 3 dalis draudimą kankinti, žaloti, žeminti žmogaus orumą, žiaurų elgesį ar baudimą sieja visų pirma su valstybės ir atitinkamų jos institucijų veikla. Tai reiškia, jog tokie draudimai yra
nustatyti siekiant apginti žmogų nuo neteisėtų valstybės pareigūno ar kito asmens, turinčio valstybės įgaliojimus, veiksmų. Tačiau šiame kontekste taip pat reikia pabrėžti,
kad analizuodamas Konstitucijos draudžiamą elgesį, Konstitucinis Teismas pažymėjo,
jog ne kiekvienas pareigūno elgesys, turintis žmogui nemalonių padarinių, gali būti pripažintas neteisėtu. Antai neigiamų padarinių ir tam tikru atžvilgiu kentėjimas atsiranda
pritaikius baudžiamajame įstatyme numatytas ir tarptautinės bendrijos pripažįstamas
sankcijas (pvz., laisvės atėmimą, baudą, teisių apribojimą ir pan.), kurios nustato atitinkamus asmens suvaržymus. Jie sudaro būtinąjį bausmės elementą ir dėl jų teisėtumo
nekyla problemų. Tai reiškia, kad tie atvejai, kai, pavyzdžiui, sulaikytas įtariamasis ar
asmuo už padarytą nusikaltimą teismo nubaudžiamas laisvės atėmimu ir dėl to jis patiria tam tikrų nepatogumų ar kenčia, negali būti traktuojami kaip Konstitucijos draudžiamos bausmės (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d.
nutarimas).
2. Draudimas žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis bei
nustatyti tokio pobūdžio bausmes įtvirtintas daugelyje tarptautinių dokumentų:
2.1. Nuostata, kad niekas negali būti kankinamas arba patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, įtvirtinta Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos
5 straipsnyje, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsnyje,
1984 m. gruodžio 10 d. Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar
žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnyje bei Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnyje. Pastarojo dokumento nuostatų taikymui administraciniuose teismuose ypač svarbi Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio turinį pildanti Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija.
2.2. Tarp rekomendacinio pobūdžio tarptautinių dokumentų apžvelgiamoje srityje paminėtinos Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. priimta rekomendacija valstybėms narėms Nr. R (2006) 2 Dėl Europos kalėjimų taisyklių
bei Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1999 m. rugsėjo 30 d. priimta rekomendacija
Nr. R (99) 22 Dėl kalėjimų ir kitų įkalinimo įstaigų perpildymo ir kalinių skaičiaus
augimo.
3. Tarptautinių teisės aktų taikymo aspektu pastebėtina, kad ratifikuotos Lietuvos
Respublikos tarptautinės sutartys turi taikymo pirmenybę nacionalinių teisės aktų atžvilgiu. Ši taisyklė, be kita ko, įtvirtinta Bausmių vykdymo kodekso 4 straipsnyje, apibrėžiančiame bausmių vykdymo įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių santykį. Pagal šią kodekso nuostatą, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis
nustato kitokias taisykles negu šiame Kodekse išdėstytosios, taikomos tarptautinės sutarties taisyklės.
3.1. Reikia pažymėti, kad apžvelgiamoje srityje gausiausiai taikomos fundamentalias žmogaus teises ir laisves įtvirtinančios Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatos. Administracinių teismų praktikoje ne kartą pripažinta Konvencijos ypatinga reikšmė tarptautinių teisės šaltinių sistemoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
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savo praktikoje yra pažymėjęs, kad tiek Europos žmogaus teisių 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, Administracinė jurisprudencija Nr. 14, 2008). Tiesioginis Europos
žmogaus teisių 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.). Apžvelgiamoje srityje
Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatos taikomos, tiek sprendžiant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų teisės į sveiką aplinką užtikrinimo klausimus (žr., pvz.,
2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013), tiek
vertinant kitų fundamentalių žmogaus teisių, pavyzdžiui, teisės į šeimos gyvenimo gerbimą (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012),
ribojimų pagrįstumą bei teisėtumą.
3.2. Pagrindinis nacionalinės teisės aktas, reguliuojantis nuteistųjų teisinę padėtį, bausmių vykdymo ir atlikimo tvarką, sąlygas ir principus yra Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodeksas (toliau – ir BVK, kodeksas). Bausmių vykdymo kodeksą
sudaro penkios dalys. Kodekso pirmoji dalis apibrėžia nuteistųjų teisinį statusą ir įtvirtina bausmių vykdymo įstatymų paskirtį, bausmių vykdymo principus ir institucijas.
Antroji dalis skirta nuteistųjų turtinių teisių apribojimo bausmių vykdymo tvarkos ir
sąlygų klausimams reglamentuoti. Trečioji kodekso dalis reglamentuoja asmeninių teisių apribojimo bausmių – viešųjų darbų, laisvės apribojimo ir arešto – vykdymo tvarką
ir sąlygas. Tuo metu bausmių, kuriomis apribojama nuteistųjų laisvė, vykdymo tvarkai
nustatyti skirta Bausmių vykdymo kodekso ketvirtoji dalis. Būtent šios kodekso dalies
nuostatų taikymo klausimai yra didžiojoje dalyje bylų, nagrinėjamų administraciniuose teismuose. Kodekso ketvirtosios dalies nuostatos reglamentuoja asmenims, kuriems
apribojama arba atimama laisvė, taikomo režimo, teisių ir pareigų, užimtumo, darbo,
paskatinimo ir nuobaudų skyrimo bei kitus klausimus. Penktojoje dalyje įtvirtintos kodekso baigiamosios nuostatos, kurios, be kita ko, nustato bausmių vykdymo institucijų,
įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarką.
4. Asmenų, laikomų suėmimą vykdančiose įstaigose, teisinę padėtį, suėmimo vykdymo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas
(toliau – ir SVĮ). Suėmimo vykdymo įstatymą sudaro penki skyriai. Pirmasis skyrius
apibrėžia asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, teisinę padėtį ir įtvirtina suėmimo
vykdymo principus bei nustato suėmimą vykdančias įstaigas. Antrasis skyrius reglamentuoja asmenų suėmimo, pristatymo ir priėmimo į tardymo izoliatorius tvarką.
Trečiasis skyrius skirtas suėmimo vykdymo tvarkos ir asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygoms reglamentuoti. Šio skyriaus nuostatos nustato pagrindinius tardymo izoliatoriuose laikomiems asmenims taikomo režimo klausimus: teisės susirašinėti,
paskambinti, pasimatyti, gauti siuntinius, pasivaikščioti gryname ore ir kitų šių asmenų teisinės padėties ypatumus atspindinčių teisių įgyvendinimo tvarką. Šiame skyriuje
taip pat įtvirtintos nuostatos, skirtos suimtųjų užimtumo ir jų socialinių poreikių, materialinio buitinio aprūpinimo, sveikatos priežiūros klausimams. Be to, įstatymo trečiojo skyriaus nuostatos nustato suimtiesiems skiriamų paskatinimo priemonių ir nuo466
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baudų pagrindus ir tvarką. Ketvirtasis skyrius įtvirtina suimtųjų paleidimo tvarką iš
tardymo izoliatorių, penktasis – pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimą.
5. Atsižvelgus į administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų dėl žalos, kilusios
dėl nepriimtinų kalinimo sąlygų, gausą, atskirai paminėtinos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatos. Pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio
1 dalį, žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito
valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Administracinių teismų praktikoje ne
kartą akcentuota, kad Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė
atsiranda, esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas dėl
žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės) atlyginimo gali būti patenkinamas, nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus
veiksmus ar neveikimą, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų / neveikimo ir atsiradusios žalos (žr., pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-1953/2013). Šiame kontekste taip pat paminėtinos Civilinio kodekso nuostatos, nustatančios ieškinio senatį reikalavimams, susijusiems su žalos, padarytos bausmių vykdymo ar kardomojo kalinimo metu, atlyginimu. Civilinio kodekso
1.125 straipsnio 8 dalis šio pobūdžio reikalavimams nustato sutrumpintą 3 metų ieškinio senaties terminą.
6. Bausmių vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo nuostatas detalizuoja gausus juos įgyvendinančių teisės aktų kiekis. Apžvelgiant šio pobūdžio teisės
aktus, reikia išskirti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintas bausmes
vykdančių ir suėmimo institucijų vidaus tvarkos taisykles, kurios yra pagrindinis teisės
aktas, detalizuojantis įstatymuose numatytas nuteistųjų ir suimtųjų teises bei pareigas:
6.1. Bausmių vykdymo kodekse nustatytos terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių vykdymo ir atlikimo tvarkos, sąlygų ir principų įgyvendinimą, nuteistųjų teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką
reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu
Nr. 194 patvirtintos Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės (Žin., 2003, Nr. 76-3498)
(toliau – ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės).
6.2. Suėmimo vykdymo įstatyme nustatytos kardomosios priemonės – suėmimo
(kardomojo kalinimo) vykdymo tvarkos ir sąlygų įgyvendinimą, taip pat suimtųjų teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1R-172 patvirtintos Tardymo
izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės (Žin., 2009, Nr. 68-2782) (toliau – ir Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės).
6.3. Asmenų, nuteistų areštu, laikymo areštinėse tvarką ir sąlygas, šių asmenų
teisių bei laisvių, taip pat pareigų, kurias nustato Bausmių vykdymo kodeksas, užtikrinimo ir realizavimo tvarką reguliuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2003 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 182 patvirtintos Areštinių vidaus tvarkos taisyklės
(Žin., 2003, Nr. 68-3095) (toliau – ir Areštinių vidaus tvarkos taisyklės).
Pažymėtina, kad šiame apibendrinimo skyriuje nėra siekiama išvardinti visus asmenų, kuriems apribota laisvė, teisinę padėtį ir jiems taikomą režimą reglamentuojančius teisės aktus. Atsižvelgus į šių teisės aktų gausą, tikslinga laisvės atėmimo vietose
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laikomų asmenų teisinę padėtį apibrėžiančius teisės aktus apžvelgti pagal aptariamo
klausimo dalykines sritis. Tokiu būdu kiekviename apibendrinimo skyriuje bus apžvelgiami toje konkrečioje dalyje aptariamiems klausimams aktualūs teisės aktai.
II. Asmenų, kuriems ribojama laisvė, teisinė padėtis.
Bausmių vykdymo principai.
7. Bausmių vykdymo kodekso 10 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiančioje nuteistųjų
teisinę padėtį, bei Suėmimo vykdymo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, teisinę padėtį, skelbiama, kad šie asmenys turi
visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su
apribojimais, kuriuos nustato šie bei kiti įstatymai. Kalbant apie šių asmenų teisinę padėtį, taip pat reikia pažymėti, kad abiejuose paminėtuose įstatymuose įtvirtinta fundamentali žmogaus teisių apsaugos nuostata, jog vykdant bausmę (suėmimą) draudžiama
žmogų kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą (žr. Bausmių vykdymo
kodekso 7 straipsnio 1 dalį ir Suėmimo vykdymo įstatymo 5 straipsnio 3 dalį).
8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad
asmenys, kuriems ribojama (atimta) laisvė, turi specifinį teisinį statusą, todėl jo asmeninių laisvių suvaržymas tam tikra apimtimi yra neišvengiamas (žr., pvz., 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2072/2013; 2013 m. lapkričio 18 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013 ir kt.; mutatis mutandis dėl suimtojo teisinio statuso žr. 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A261-1798/2013).
9. Apibrėždamas laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų statusą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentuoja Europos Žmogaus Teisių Teismo išskiriamus nuteistųjų teisinės padėties ypatumus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A822-1114/2013 teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad pagal Europos Žmogaus Teisių
Teismo praktiką įkalinimo įstaigose, atsižvelgiant į šių įstaigų pobūdį, gali būti pateisinami platesni apribojimai nei laisvėje esančių asmenų atžvilgiu (Europos Žmogaus
Teisių Teismo 2005 m. spalio 6 d. sprendimas byloje Hirst prieš Jungtinę Karalystę (Nr. 2), pareiškimo Nr. 74025/01; 1975 m. vasario 21 d. sprendimas byloje Golder
prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 4451/70). Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pripažįstama, kad tam tikros kalinimo sąlygos ir su tuo susiję apribojimai yra būdingi atliekant laisvės atėmimo bausmę (Europos Žmogaus Teisių Teismo
1967 m. liepos 11 d. sprendimas byloje K.H.C. prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo
Nr. 2749/66), o laisvės atėmimo bausmė visada daro įtaką asmens įprastam gyvenimui ir neišvengiamai nustato tam tikrus apribojimus ir kontrolę (Europos Žmogaus
Teisių Teismo 2007 m. gruodžio 4 d. sprendimas byloje Dickinson prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 44362/04) (2013 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-1114/2013).
10. Remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat nuosekliai pabrėžia, kad laisvės apribojimo
metu asmenys iš esmės nenustoja naudotis fundamentaliomis teisėmis ir laisvėmis,
kurias užtikrina Konvencija. Šiuo aspektu administracinių teismų praktikoje ypač
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akcentuojamas nežmoniško arba žeminančio elgesio draudimo laikymasis. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013 teisėjų kolegija pabrėžė, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog tam tikrais atvejais nuteistajam reikalinga papildoma apsauga dėl jo padėties pažeidžiamumo ir dėl to, kad valstybė dėl šio
asmens prisiima atsakomybę. Šiame kontekste Konvencijos 3 straipsnis (niekas negali
būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip baudžiamas) nustato valstybės institucijoms pozityvią pareigą užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios priemonės vykdymo būdas ir
metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė. Valstybė
turi garantuoti, kad kalinami asmenys būtų laikomi sąlygomis, kurios užtikrina, jog jų
orumas būtų gerbiamas, o bausmių vykdymo būdai ir metodai nesukeltų šiems asmenims didesnių ir intensyvesnių išgyvenimų už tuos, kurie yra neišvengiami asmeniui
būnant kalinamu (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2000 m. spalio 26 d. sprendimą byloje Kudła prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 30210/96; 2002 m. liepos 15 d. sprendimą byloje Kalashnikov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 47095/99; 2003 m. vasario 4 d.
sprendimą byloje Van der Ven prieš Nyderlandų Karalystę, pareiškimo Nr. 50901/99;
2009 m. spalio 22 d. sprendimo byloje Norbert Sikorski prieš Lenkiją, pareiškimo
Nr. 17599/05, 131 paragrafą). Taigi, iš valstybės yra reikalaujama, neatsižvelgiant į
jos logistinius bei finansinius sunkumus, organizuoti kalinimo įstaigų sistemą tokiu
būdu, kad būtų gerbiamas žmogaus orumas (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo
2008 m. kovo 27 d. sprendimo byloje Sukhovoy prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 63955/00,
31 paragrafą; 2007 m. gegužės 10 d. sprendimo byloje Benediktov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 106/02, 37 paragrafą) (žr. 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A261-1802/2013 ir joje nurodytą Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką).
11. Pastebėtina, kad specifinė kalinamo asmens teisinė padėtis suponuoja ir tam
tikrus procesinių taisyklių taikymo ypatumus. Tai, kad asmens laisvė yra ribojama,
administracinių teismų praktikoje atsižvelgiama taikant įrodinėjimo naštos dėl reikalavimų atlyginti kalinimo metu kilusią neturtinę žalą taisykles (2013 m. lapkričio 18 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1798/2013) bei sprendžiant kitus procesinių teisių įgyvendinimo klausimus, pvz., praleisto termino atnaujinimo klausimą
(2013 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA602-15/2013; 2013 m.
liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA552-51/2013).
12. Bausmių vykdymo principai. Bausmių vykdymo principus nustato Bausmių
vykdymo kodekso II skyrius. Šiame skyriuje, be kita ko, įtvirtinta, kad bausmės vykdomos laikantis: teisėtumo principo (Bausmių vykdymo kodekso 5 str.); nuteistųjų
lygybės taikant bausmių vykdymo įstatymus principo (Bausmių vykdymo kodekso
6 str.); humanizmo principo (Bausmių vykdymo kodekso 7 str.), kuris inter alia reiškia,
kad, vykdant bausmę, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą (2012 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1956/2012;
2012 m. lapkričio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2686/2012). Bausmių
vykdymo kodekse taip pat įtvirtinti bausmių vykdymo individualizavimo ir visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese (Bausmių vykdymo kodekso 8 str.) bei teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo (Bausmių vykdymo kodekso 9 str.) principai.
13. Teisėtumo principas (BVK 5 str.). Pagal Bausmių vykdymo kodekso
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5 straipsnyje įtvirtintą bausmių vykdymo teisėtumo principą, nuteistų asmenų teisių
bei laisvių suvaržymus nustato tik Lietuvos Respublikos įstatymai (2 d.), nuteistojo elgesį gali suvaržyti tik draudimas arba pareiga, o bausmės vykdymo institucija arba pareigūnas gali veikti tik įstatymų nustatytais būdais ir priemonėmis (3 d.).
13.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs,
kad įstatymu nustatyta bausmės vykdymo institucijų ir šių institucijų pareigūnų pareiga laikytis bausmių vykdymo teisėtumo principo yra teisinis garantas, kad šios įstaigos
ir pareigūnai gali veikti tik įstatymų nustatytais būdais ir priemonėmis (2011 m. sausio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1427/2010; 2013 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-434/2013). Atsižvelgus į tai, Bausmių vykdymo
kodekso 5 straipsnyje įtvirtintas teisėtumo principas teismų praktikoje pripažįstamas
esminiu laisvės atėmimo įstaigų pareigūnų veiksmų pagrįstumo ir teisėtumo patikros
kriterijumi. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 teisėjų kolegija, be
kita ko, remdamasi Bausmių vykdymo kodekso 5 straipsnio 2 dalies nuostatomis, nusprendė, kad pareigūnai, nesant aiškaus įstatyminio pagrindo, neturėjo teisės konvojuoti asmenį be jo sutikimo į teismo posėdžius administracinėse bylose (2011 m. spalio
20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011).
13.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad
teisėtumo principas yra įtvirtintas laisvės atėmimo vietos pareigūnų pareigas ir veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012,
vertindama pataisos įstaigos atsisakymą suteikti pasimatymą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, teisėjų kolegija pabrėžė, kad pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo
Nr. X-1791 redakcija) 5 straipsnį, Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos
(pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi
įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo
kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo
įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis
ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių
įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo
principais. Šio teisinio reguliavimo kontekste teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pataisos
namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos,
kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo
principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str.
1 p.) (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012).
Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai, kurie, be kita
ko, atitiktų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus reikalavimus
(2011 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2876/2011).
13.3. Teisėtumo principas – reikšmingas teisinis imperatyvas aiškinant Bausmių
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vykdymo kodekso 12 straipsnio 1 ir 2 dalyje įtvirtintas bendrąsias nuteistųjų pareigas, reikalaujančias vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis nuteistiesiems nustatytų elgesio taisyklių bei vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno nurodymus ir įsakymus (2011 m. sausio 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1427/2010; 2013 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-434/2013). Aiškindamas Bausmių vykdymo kodekso 5 ir 12 straipsnių nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo būdu bei pabrėždamas šių nuostatų tarpusavio sąsają, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad jos suponuoja
nuteistųjų pareigą vykdyti tik tokius į jų teisių suvaržymą nukreiptus pataisos įstaigos administracijos reikalavimus, kurie yra pagrįsti konkrečiomis įstatymo (Bausmių
vykdymo kodekso) normomis (2013 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1898/2013; 2013 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-1449/2013).
13.4. Teisėtumo principo suponuojami imperatyvai reikalauja, kad nuteistajam
privalomas elgesio modelis ne tik būtų nustatytas įstatymo, bet ir būtų jam žinomas
bei suprantamas arba būtų preziumuojama, kad jis yra jam žinomas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytos specialiosios laisvės atėmimo
bausmę atliekančių nuteistųjų pareigos laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos bei
vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus yra grindžiamos teisėtumo principu bei yra sietinos su bendrosiomis nuteistųjų pareigomis, todėl jas aiškinant yra būtina vadovautis šį principą atskleidžiančiomis Bausmių vykdymo kodekso 5 straipsnio
nuostatomis bei Bausmių vykdymo kodekso 12 straipsniu, kuriame nurodytos bendrosios nuteistųjų pareigos. Bausmių vykdymo kodekso 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta,
kad nuteistojo elgesį gali suvaržyti tik draudimas arba pareiga. Aiškindamas Bausmių
vykdymo kodekso 12 straipsnio 2 dalį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
pažymėjo, kad joje suformuluota nuostata negali būti suprantama kaip niekuo neribojamas absoliutas. Ji yra siejama su nuteistųjų pareigomis laikytis teisės aktų jiems nustatytų reikalavimų bei jiems nustatytų atitinkamų elgesio taisyklių, taip pat su bausmės vykdymo institucijos Bausmių vykdymo kodekso 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta
pareiga veikti tik įstatymų nustatytais būdais ir priemonėmis. Drausminės atsakomybės taikymo požiūriu tai reiškia, kad paminėti reikalavimai bei elgesio taisyklės turi
būti nuteistiesiems žinomi arba (įstatymo laikymosi prasme) turi būti preziumuojama,
kad jie yra jiems žinomi. Tokį aiškinimą, teismo manymu, atitinka Bausmių vykdymo kodekso 5 straipsnio 3 dalis, kuri, nuteistųjų teisinės padėties tikrumo bei aiškumo
požiūriu, reikalauja, kad nuteistųjų elgesio suvaržymai turi būti jiems žinomi ir suprantami (2009 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1351/2009;
taip pat žr. 2013 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1449/2013;
2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A143-1898/2013). Pastebėtina, kad analogiškai teismų praktika formuojama, sprendžiant drausminės atsakomybės klausimus Suėmimo vykdymo įstatymo nustatyta tvarka (2011 m. vasario 28 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-75/2011).
13.5. Šiame kontekste taip pat reikia pažymėti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sisteminiu teisės aiškinimo metodu analizuodamas Bausmių vykdymo kodekso 5, 12 straipsnių, 110 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 3 dalies, 143 straipsnio 5 ir 9 dalių nuostatas, yra konstatavęs, kad nuteistojo abejonė dėl pataisos įstaigos
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reikalavimo teisėtumo (jei tuo abejojama) gali būti pareikšta įstatymų nustatyta tvarka, t. y. įvykdant reikalavimą, o po to apskundžiant įstatymų nustatyta tvarka
(2014 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-25/2014).
14. Nuteistųjų lygybės taikant bausmių vykdymo įstatymus principas (BVK 6 str.).
Bausmių vykdymo kodekso 6 straipsnyje įtvirtina, kad taikant bausmių vykdymo įstatymus, vadovaujamasi principu, kad visi nuteistieji lygūs nepaisant jų kilmės, lyties,
socialinės ar turtinės padėties, tautybės ar rasės, politinių pažiūrų ir partiškumo, išsilavinimo, kalbos, religinių ar kitokių įsitikinimų, genetinių savybių, neįgalumo, seksualinės orientacijos, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų nenumatytų
Lietuvos Respublikos įstatymuose aplinkybių.
14.1. Šio principo taikymui aktuali administracinė byla Nr. A858-2862/2011. Šioje
byloje pareiškėjas teigė, jog pataisos namų administracija, atsisakiusi jį perkelti į pageidaujamą būrį, jį diskriminuoja. Pasak pareiškėjo, jis nepagrįstai perkeltas į devintą
būrį, nes jame sėdi nuskriaustieji, pažeminti, homoseksualai, šiame korpuse nuteistieji
valgo iš vienodų lėkščių, jam nėra suteikta galimybė valgyti iš vardinės lėkštės. Vertindama pareiškėjo teiginių pagrįstumą, teisėjų kolegija pažymėjo, kad asmenų lygybės
principas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje, skelbiančiame, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi
asmenys lygūs, o žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Remiantis konstitucinėje jurisprudencijoje suformuotomis nuostatomis,
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
tokio dydžio skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarimas).
Teismas taip pat pabrėžė, kad pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 14 straipsnį
naudojimasis Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas nepriklausomai nuo asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės,
gimimo ar kitais pagrindais. Konvencijos 14 straipsnyje numatyto nediskriminavimo
principo pažeidimu laikoma situacija, kai asmenys traktuojami skirtingai analogiškose
situacijose, nepateikiant objektyvaus tokio traktavimo pagrindimo, taip pat pažeidimu
laikoma situacija, kai be objektyvaus pagrindimo skirtingose situacijose esantys asmenys nėra traktuojami skirtingai (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2000 m. balandžio
6 d. sprendimas Thlimmenos prieš Graikiją, pareiškimo Nr. 34369/97). Įvertinusi šias
nuostatas, teisėjų kolegija pažymėjo, kad padarius išvadą, jog asmens situacija gali būti
traktuojama kaip vieno iš galimų nediskriminavimo principo elementų pažeidimas,
konstatuotinas atitinkamo viešojo administravimo subjekto (ar kito asmens) veiksmų
(neveikimo) neteisėtumas. Atsižvelgusi į paminėtus kriterijus, teisėjų kolegija pareiškėjo situacijos nediskriminavimo principo pažeidimu nepripažino. Teismas pabrėžė, jog
pareiškėjas nepateikė aiškių duomenų, kurie pagrįstų, kad pataisos namų administracija, perkeldama jį į kitą būrį, žinojo ar galėjo žinoti apie vieno ar kito būrio sudėtį, jo
narių statusą neformalioje nuteistųjų hierarchijoje ar kitus duomenis, ar tai, kad turėdama tokią informaciją pataisos namų administracija sąmoningai diskriminavo pareiškėją kitų nuteistųjų atžvilgiu, siekė kitaip jį pažeminti. Be to, pats pareiškėjas teigė,
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kad nuteistųjų būryje, kuriame jis yra, išduodami bendri indai, skirtingai nei tai daroma kitame būryje, į kurį jis pageidauja būti perkeltas. Toks teiginys paneigia pareiškėjo
poziciją dėl jo diskriminavimo, nes vienodų indų visiems būryje esantiems asmenims
suteikimas šiuo atveju kaip tik patvirtina šių asmenų lygiateisiškumą ir vienodą traktavimą – jei asmenims būryje yra duodamos bendros lėkštės, tai jie nėra diskriminuojami, jie yra traktuojami vienodai. Be to, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad pats
pareiškėjas teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme metu nurodė, jog tiek ir būryje, į kurį prašo būti perkeltas, yra pažemintų asmenų, kaip ir būryje, kuriame jis yra
šiuo metu, taip tiesiogiai patvirtindamas, jog abiejuose būriuose egzistuoja iš esmės tie
patys hierarchiniai neformalūs nuteistųjų sluoksniai, todėl jokio diskriminavimo objektyviai negali būti, jei abiejuose būriuose nuteistųjų sudėtis iš esmės yra panaši net ir
neformalios hierarchijos aspektu. Remiantis paminėtais argumentais, pareiškėjo skundas atmestas kaip nepagrįstas (2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-2862/2011).
15. Humanizmo principas (BVK 7 str.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad Bausmių vykdymo kodekso 7 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinto bausmės humanizmo principo, reiškiančio, kad vykdant bausmę, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą, kontekste turi būti
aiškinama teisės aktuose įtvirtinta pareiga laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims sudaryti saugią sveikatai gyvenamąją aplinką (2013 m. spalio 15 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-1463/2013; 2013 m. liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1186/2013; 2013 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-981/2013; 2013 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-105/2013).
Minėta, jog analogiškas draudimas taip pat įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 3 dalyje, Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnyje bei kituose
tarptautiniuose dokumentuose.
15.1. Pastebėtina, kad remiantis Bausmių vykdymo kodekso 7 straipsnio 3 dalimi,
humanizmo principas taip pat įtvirtina draudimą, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytus atvejus, filmuoti ar fotografuoti nuteistąjį, kurio laisvė apribota, be
išankstinio jo sutikimo. Šių nuostatų taikymo aspektai buvo aiškinami administracinėje byloje Nr. A858-2919/2011. Šioje byloje ginčas kilo dėl atsakovo pareigos atlyginti neturtinę žalą, kurią, pareiškėjo teigimu, jis patyrė dėl to, jog bausmės atlikimo vietoje jis
buvo fotografuojamas ir tuomet padarytos nuotraukos, kuriose matosi jo veidas, be jo
sutikimo buvo išplatintos internete, taip pat atspausdintos žurnale. Pareiškėjas neturtinę žalą siejo su tariamai neteisėtais Vilniaus pataisos namų veiksmais, t. y. faktu, kad
šios institucijos administracija davė leidimą fotografuoti šioje įstaigoje. Teisėjų kolegija, aiškindama Bausmių vykdymo kodekso 7 straipsnio 3 dalį, pažymėjo, kad Bausmių
vykdymo kodekso 115 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog užsieniečių, žurnalistų ir kitų
asmenų lankymosi pataisos įstaigose tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos
taisyklės. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu
Nr. 194 patvirtintų Pataisos namų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir Taisyklės)
170 punkte numatyta, jog užsieniečiams, žurnalistams ir kitiems asmenims lankytis pataisos įstaigoje gali leisti pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas,
arba pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojas. Kilus neaiškumams, šis klausimas gali
būti suderintas su Kalėjimų departamento direktoriumi arba jį pavaduojančiu pareigūnu, arba Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotoju. Teisėjų kolegija, įvertinu473
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si šios normos turinį, darė išvadą, kad žurnalistai turi teisę lankytis pataisos įstaigoje,
gavę šios įstaigos direktoriaus arba kito atsakingo pareigūno sutikimą. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad pareiškėjas pats pripažino, jog, paprašius žurnalistams, jis sutiko būti fotografuojamas ar filmuojamas (pareiškėjo teigimu, su sąlyga, kad nesimatys jo veido).
Pareiškėjas yra suaugęs, veiksnus asmuo, taigi jis gali visiškai laisvai sutikti ar nesutikti su jo fotografavimu, filmavimu ir pan. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad pataisos
namų administracija, sutikdama dėl žurnalistų lankymosi pataisos namuose, sudarė
prielaidas tokiam fotografavimui, savaime teisės aktų nepažeidžia, tuo tarpu pareiškėjo
ir žurnalistų susitarimo dėl aptariamo fotografavimo ar filmavimo detalės yra tarp jų
susiklosčiusių teisinių santykių reikalas. Jei, pareiškėjo manymu, žurnalistai nesilaikė jų
sudaryto susitarimo, jis turi teisę ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka. Pataisos
namų administracija nedavė (ir negalėjo duoti) sutikimo dėl konkretaus asmens fotografavimo ar jo nuotraukų platinimo kokiu nors būdu. Be to, ji neturi pareigos kontroliuoti, ar ir kaip platinamos asmenų fotografijos ar kita informacija viešojoje erdvėje.
Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad Taisyklių 170 punktas neapibrėžia, kokiu būdu
turi būti išreikštas pataisos namų administracijos sutikimas dėl žurnalistų vizito. Bylos
medžiaga patvirtino, kad toks sutikimas buvo duotas (buvo susirašinėjama, žurnalistų
apsaugai užtikrinti buvo priskirtas pataisos namų darbuotojas, kuris juos lydėjo vizito metu). Įvertinusi šias faktines aplinkybes, teisėjų kolegija nusprendė, kad pagrindo
tenkinti pareiškėjo skundą nėra (2011 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-2919/2011).
16. Bausmių vykdymo individualizavimo principas (BVK 8 str.). Pagal Bausmių
vykdymo kodekso 8 straipsnio 1 dalį, atskirų bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas reglamentuojančiuose šio Kodekso skyriuose numatytos pataisos priemonės nuteistiesiems taikomos atsižvelgiant į jų asmenybę bei elgesį bausmės atlikimo metu, taip
pat į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį. Administracinėje byloje
Nr. A146-968/2011 teisėjų kolegija konstatavo, kad bausmių vykdymo individualizavimo principas, be kita ko, yra įgyvendinamas taikant Bausmių vykdymo kodekso 73–75
straipsnių nuostatas, reglamentuojančias paprastajai, lengvajai ir drausmės grupei priskirtų nuteistųjų laikymo sąlygas, t. y. kokios yra nuteistųjų, atliekančių bausmę pataisos namų tam tikroje grupėje, teisės. Vertindama teisės paskambinti telefonu įgyvendinimo sąlygas, teisėjų kolegija pažymėjo, kad naudojimosi šia teise apimtis priklauso
nuo priskyrimo grupei. Nuteistųjų, priskirtų lengvajai grupei, teisės paskambinti telefonu apimtis nėra ribojama (Bausmių vykdymo kodekso 74 str. 1 d. 4 p.). Priskirtieji
paprastajai grupei šia teise gali naudotis vieną kartą per savaitę (Bausmių vykdymo
kodekso 73 str. 1 d. 4 p.), o priskirti drausmės grupei – vieną kartą per mėnesį (Bausmių vykdymo kodekso 73 str. 1 d. 3 p.). Teisėjų kolegija konstatavo, kad tokiu diferencijavimu, be kita ko, užtikrinamas Bausmių vykdymo kodekso 8 straipsnyje įtvirtintas bausmių vykdymo individualizavimo principas (2011 m. balandžio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-968/2011).
III. Asmenų, kurių laisvė ribojama, apgyvendinimas
17. Saugios sveikatai gyvenamosios aplinkos sudarymas – pagrindinis reikalavimas, kurį valstybė privalo užtikrinti laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims.
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Pareigos sudaryti saugią sveikatai gyvenamąją aplinką pažeidimai daugiausia susiję su
laisvės atėmimo įstaigų perpildymu. Laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys ne kartą kreipėsi į administracinius teismus, teikdami reikalavimus, susijusius su minimalaus
gyvenamųjų patalpų ploto dydžio, kurį nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės
bei Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės
11 d. įsakymas Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų
laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo
izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“, pažeidimu.
18. Ginčai dėl saugios sveikatai gyvenamosios aplinkos užtikrinimo susiję ne
tik su pakankamo gyvenamųjų patalpų ploto suteikimu, bet ir su kitais fiziniais kalinimo sąlygų aspektais – kameros oro temperatūra, vėdinimu, apšvietimu, sanitarine
įranga, tinkamu kameros apstatymu, higiena, galimybe pasivaikščioti lauke ir kt. Daugumą šių klausimų reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN
76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir
Higienos norma HN 76:2010). Pastebėtina, kad ši norma įsigaliojo 2010 m. balandžio
11 d. ir pakeitė iki tol galiojusią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
1999 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 461 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 76:1999
„Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka,
sveikatos priežiūra“ (toliau – ir Higienos norma HN 76:1999).
19. Šiame kontekste taip pat reikia pažymėti, kad Lietuvos higienos norma HN
76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, nustatanti
laisvės atėmimo vietų įrengimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus ir sveikatos priežiūros organizavimą, taikoma projektuojamiems, naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems laisvės atėmimo vietų pastatams ir teritorijoms (1, 2 p.). Tuo metu veikiančioms laisvės atėmimo vietoms yra taikomi tie
šios higienos normos reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais (2 p.). Išanalizavusi šias nuostatas, teisėjų kolegija administracinėje byloje
Nr. A261-1802/2013 atmetė kaip nepagrįstus pirmosios instancijos teismo ir atsakovo
argumentus, jog ši higienos norma nėra taikoma atsakovo administruojamam pataisos namų pastatui, kuris buvo rekonstruotos 2003 m. ir pripažintas tinkamu naudoti
pagal tuo metu galiojusius Higienos normos HN 76:1999 reikalavimus. Šiuo aspektu
teisėjų kolegija pabrėžė, jog nors naujoji Higienos norma HN 76:2010 nustatė didesnį
natūralaus apšvietimo koeficientą, sanitarinių mazgų įrengimą atskirose patalpose ir
kt. nei Higienos norma HN 76:1999, tačiau tai nereiškia, jog dabartinė atsakovo pataisos namų patalpų būklė neturi atitikti Higienos normos HN 76:2010 reikalavimų,
kurie privalomi ir šiuo metu veikiančioms laisvės atėmimo vietoms, kadangi šiuo metu
galiojantis teisinis reguliavimas privalomas visiems teisiniams santykiams, atsirandantiems, besitęsiantiems ir pasibaigiantiems esamuoju laiku. Atsižvelgus į nagrinėto
ginčo laikotarpį (2012 m. birželio 12 d.–2012 m. lapkričio 29 d.), nuspręsta, jog teismas turi vadovautis ginčo laikotarpiu galiojusiais teisės aktais, t. y. Lietuvos higienos
norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
(2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013).
20. Spręsdami ginčus dėl asmenų laikymo laisvės atėmimo vietose sąlygų, administraciniai teismai, remdamiesi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, vertina kumuliacinį kalinimo sąlygų poveikį (žr., pvz., 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą
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administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013 ir jame nurodytą Europos Žmogaus Teisių Teismo 2001 m. kovo 6 d. sprendimo byloje Dougoz prieš Graikiją, pareiškimo
Nr. 40907/98, 46 paragrafą; 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimą byloje Čuprakovs prieš
Latviją, pareiškimo Nr. 8543/04). Pastebėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo
praktikoje nėra konkrečiai nustatyta, koks plotas turėtų būti skirtas kalinamajam pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Europos Žmogaus Teisių Teismas, vertindamas
įkalinimo sąlygas, atsižvelgia į daugelį aplinkybių, tokių kaip galimybės nuošaliai pasinaudoti tualetu, turėti ventiliaciją, gauti natūralios šviesos, įkalinimo tam tikromis
sąlygomis trukmę, fizines ir psichines įkalintojo savybes, kalinčio asmens amžių, lytį,
sveikatos būklę ir kt. (šiuo klausimu žr. 2013 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A822-1541/2013 ir joje nurodytą Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką).
21. Kalbant apie kalinamo asmens teisę į saugią aplinką, taip pat reikia pažymėti,
kad laisvės atėmimo įstaiga privalo užtikrinti, jog kilus būtinybei, kalinamas asmuo galėtų veiksmingai susisiekti su pareigūnais. Administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013
nustatyta, kad kamerose, kuriose buvo kalinamas pareiškėjas, nėra įrengtas (nepataisomai sugadintas) mygtukas pareigūnui iškviesti. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad
Europos kalėjimų taisyklių (Europos Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R (2006)2 „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“) 18.2. punkto c dalis rekomenduoja laisvės atėmimo vietoje įrengti aliarmo sistemą, kuri leistų kaliniams nedelsiant
susisiekti su personalu. Atsižvelgusi į tai, kad atsakovo pataisos namų baudos izoliatoriaus kameros yra skirtos nuobaudai už laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimo
tvarkos pažeidimą atlikti, šios patalpos yra kamerų tipo, t. y. uždaros, teisėjų kolegija sprendė, jog susisiekimo su pataisos namų personalu priemonės tokiose patalpose
turi būti įrengtos. Šią aplinkybę patvirtino ir tai, jog, kaip nurodė atsakovas, 2003 m.
Marijampolės pataisos namų baudos izoliatoriaus rekonstrukcijos metu mygtukai pareigūnams iškviesti kamerose buvo įrengti, tačiau dėl piktybiškų nuteistųjų veiksmų
šiuo metu jie yra nepataisomai sugadinti. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog negalėjimas
sutaisyti šių mygtukų šiuo atveju reikšmės neturi. Be to, teisėjų kolegija akcentavo, kad
aplinkybė, jog pareiškėjas, būdamas baudos izoliatoriaus kameroje, patyrė kūno sužalojimus ir negalėjo iškviesti pareigūnų, tik patvirtina aliarmo sistemos įrengimo būtinumą ir tokios sistemos nebuvimą atsakovo pataisos namų baudos izoliatoriaus kamerose
(2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013).
22. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad pareiškėjui įvykdžius pareigą
nurodyti reikšmingas kalinimo sąlygas apibūdinančias aplinkybes, įrodinėjimo našta,
pagrindžiant, jog asmuo, kuris skundžiasi kalinimo sąlygomis, yra laikomas jam sudarius saugią sveikatai gyvenamąją aplinką ir užtikrinant jo teisę į orumo gerbimą,
tenka laisvės atėmimo įstaigos administracijai (žr., pvz., 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A442-1346/2013; 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-977/2013; 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A525-197/2013).
III.1. Gyvenamųjų patalpų plotas
23. Minimalaus gyvenamosios patalpos ar kameros ploto dydžio užtikrinimas
– esminė sveikos gyvenamosios aplinkos prielaida. Nagrinėdamas skundus dėl mažo
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kalinamiems asmenims tenkančio ploto, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
ne kartą rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje suformuota doktrinine
nuostata, jog kameros erdvės trūkumas yra labai reikšmingas faktorius sprendžiant,
ar taikomos sulaikymo sąlygos buvo ,,žeminančios“ Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio požiūriu (žr. 2013 m. spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A858-1222/2013 ir joje nurodytus Europos Žmogaus Teisių Teismo 2005 m. balandžio 7 d. sprendimą Karalevičius prieš Lietuvą; 2012 m. sausio 10 d. sprendimą Ananyev
ir kiti prieš Rusiją).
24. Minimalaus laisvės atėmimo vietų gyvenamosios patalpos dydžio klausimas,
tenkantis asmeniui, laikomam pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose bei areštinėse, reglamentuojamas diferencijuotai:
24.1. Pagal teisinį reguliavimą, įsigaliojusį 2010 m. balandžio 30 d., pataisos įstaigose vienam asmeniui tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas negali būti mažesnis kaip 3,1 kv. m – pataisos įstaigų bendrabučių tipo patalpose (išskyrus Kauno
nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus ir Pravieniškių gydymo ir pataisos
namus); – 3,6 kv. m – pataisos įstaigų kamerų tipo patalpose; – 4,1 kv. m – Kauno
nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų ir Pravieniškių gydymo ir pataisos namų gyvenamosiose patalpose ir – 5,1 kv. m – Laisvės atėmimo vietų ligoninės
palatose. Tokias normas šiuo metu nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-85 pakeistų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 111 punktas.
24.2. Pastebėtina, kad iki 2010 m. balandžio 11 d. pataisos įstaigose vienam asmeniui tenkančio minimalaus gyvenamųjų patalpų ploto klausimą reglamentavo Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 461 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo
įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ (Žin., 1999, Nr. 90-2668).
Tuo metu galiojęs Higienos normos HN 76:1999 6.15 punktas skelbė, kad pataisos darbų kolonijos bendrabučio gyvenamajame kambaryje vienam asmeniui turėjo tekti ne
mažiau kaip 3 kv. m, kamerų tipo patalpose – ne mažiau kaip 4 kv. m, o baudos izoliatoriuje ne mažiau kaip 5 kv. m ploto.
24.3. Pagal 2010 m. gegužės 14 d. įsigaliojusį teisinį reguliavimą, tardymo izoliatoriuose ir areštinėse vienam asmeniui tenkantis minimalus patalpų plotas negali
būti mažesnis kaip 3,6 kv. m (išskyrus Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus) ir 4,1 kv. m – Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose. Šias normas įtvirtina Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos
direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“
(Žin., 2010, Nr. 55-2731) 1.3 punktas.
24.4 Pastebėtina, kad teisinis reguliavimas, susijęs su minimalaus ploto suteikimu
tardymo izoliatoriuose ir areštinėse, taip pat kito. Iki 2010 m. sausio 24 d. galiojęs Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 182 patvirtintų Areštinių vidaus tvarkos taisyklių (Žin., 2003, Nr. 68-3095) 20 punktas nustatė,
kad areštinės kameros gyvenamojo (miegamojo) ir karcerio kameros ploto norma vienam nuteistajam yra ne mažiau kaip 5 kvadratiniai metrai. Analogiška nuostata buvo
įtvirtinta ir iki 2009 m. spalio 9 d. galiojusios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
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ministro 2002 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 215 patvirtintos Lietuvos higienos normos
HN 37:2002 „Areštinės. Įrengimo bei eksploatavimo taisyklės“ (Žin., 2002, Nr. 52-2021)
25 punkte. Pagal Higienos normos HN 37:2002 25 punktą, vienam policijos areštinėje
laikomam asmeniui gyvenamojo ploto dydis negalėjo būti mažesnis kaip 5 kv. m (sanitarinio mazgo plotas į bendrą gyvenamąjį plotą nebuvo įskaičiuojamas). Ši norma
taip pat buvo nustatyta iki 2009 m. kovo 20 d. galiojusių Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-356 patvirtintų Teritorinių policijos
įstaigų areštinių veiklos taisyklių (Žin., 2007, Nr. 61-2361) 80 punkte.
24.5. Šiuo metu galiojančios laisvės apribojimo įstaigose asmenims tenkantį ploto dydį reglamentuojančios normos galioja iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248 patvirtinto Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2009–2017 metų plano įgyvendinimo
(Žin., 2009, Nr. 121-5216) (Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 111 p. ir Kalėjimų
departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-124 1.3 p.).
24.6. Šiame kontekste pastebėtina, kad laisvės apribojimo institucijose asmenims
tenkančio ploto dydžio klausimo nereglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 310 patvirtinto Reglamento STR 1.14.01:1999
„Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2507) nuostatos. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad apskaičiuodamos gyvenamojo ploto dydį, pataisos įstaigų institucijos nepagrįstai remiasi Reglamentu STR
1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“. Bausmės atlikimo vietos yra
specifinės įstaigos ir gyvenamųjų patalpų sąvoka šių įstaigų veiklos kontekste turi būti
suprantama taip, kaip nustato specialieji laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Gyvenamosios patalpos sąvoka laisvės atėmimo vietų patalpų
kontekste yra apibrėžta Higienos normoje HN 76:2010. Šios normos 5 punkte nurodyta, kad gyvenamosios patalpos – bendrabučių gyvenamieji kambariai, trumpalaikių ir
ilgalaikių pasimatymų kambariai, kameros tipo patalpos, baudos, drausmės izoliatorių,
kalėjimų, karcerio, tardymo izoliatoriaus, areštinių kameros, karantino (izoliavimo) patalpos (žr., pvz., 2013 m. vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-170/2013).
24.7. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčus, kilusius dėl kalinimo ploto normų
neužtikrinimo, ne visada deramai atsižvelgė į apžvelgtus teisinio reguliavimo pakeitimus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A822-1472/2013 nustatyta, kad pareiškėjas
2009 m. lapkričio 11 d. buvo patalpintas 13 parų į baudos izoliatoriaus kamerą
Nr. 2, kurios bendras gyvenamasis plotas sudarė 14,33 kv. m ir kurioje buvo įrengtos 4
miegamosios vietos, taigi vienam asmeniui teko 3,58 kv. m ploto. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad preziumuojant, jog baudos izoliatoriuje buvo laikomas
didžiausias galimas asmenų skaičius (4 asmenys), vienam asmeniui tenkantis plotas
baudos izoliatoriaus kameroje buvo 0,02 kv. m mažesnis nei teisės aktuose nustatyta
minimali ploto norma. Tačiau šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija atkreipė dėmesį,
kad pirmosios instancijos teismas vertino ploto atitikimą Pataisos įstaigų vidaus tvarkos
taisyklių 111. 2 punkto reikalavimams, kai Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2010 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1R-85, kuriuo patvirtinta ši Taisyklių redakcija, pareiškėjo laikymo baudos izoliatoriaus kameroje metu dar negaliojo. Aktualiu
laikotarpiu galiojo Lietuvos higienos norma HN 76:1999, kurios 6.15 punkte buvo
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numatyta baudos izoliatoriaus kameros ploto norma – ne mažiau kaip 5 kv. m. Atsižvelgus į tai, konstatuota, kad yra pagrindas pripažinti, jog pareiškėjo laikymo baudos
izoliatoriuje laikotarpiu galėjo būti pažeista jo teisė atlikti bausmę patalpose, atitinkančiose teisės aktais nustatytas ploto normas (2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1472/2013).
24.8. Teisinio reguliavimo kaitos kontekste Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas yra išaiškinęs, jog tai, kad atitinkamu laikotarpiu nebuvo reglamentuota minimali gyvenamojo kameros ploto norma, nesudaro pagrindo nevertinti pareiškėjo kalinimo sąlygų tuo laikotarpiu. Administracinėje byloje Nr. A438-1841/2013 teisėjų kolegija
pažymėjo, kad šiais atvejais turi būti taikomos Administracinių bylų teisenos įstatymo
4 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos taisyklės, skelbiančios, 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. Bylos ginčo laikotarpiu (nuo
2010 m. balandžio 11 d. iki 2010 m. gegužės 13 d.) galiojo Suėmimo vykdymo įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas užtikrinti suimtiesiems gyvenamųjų
patalpų ir buities sąlygas, atitinkančias Lietuvos Respublikos higienos normas. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog aplinkybė, kad tam tikrą laikotarpį nebuvo teisės normos, nustatančios konkrečią vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto minimalią normą,
nepaneigia institucijos pareigos užtikrinti suimtiesiems gyvenamųjų patalpų ir buities
sąlygas, atitinkančias Lietuvos Respublikos higienos normas. Teisėjų kolegijos vertinimu, iki Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio
vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ įsigaliojimo
2010 m. gegužės 14 d., suimtiesiems turėjo būti užtikrintas minimalus 5 kv. m gyvenamasis plotas vienam asmeniui. Apeliacinės instancijos teismas darė išvadą, kad būtent ši norma turėjo būti taikoma pareiškėjui laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 11 d.
iki 2010 m. gegužės 13 d. (2013 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-1841/2013).
25. Administracinių teismų praktikoje normos, nustatančios minimalų laisvės apribojimo institucijose asmenims tenkančio ploto dydį, paprastai aiškinamos nežmoniško arba žeminančio elgesio draudimo kontekste. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A822-1281/2013 teisėjų kolegija, vertindama, ar buvo pažeista pareiškėjo subjektinė
teisė atlikti bausmę tinkamo ploto gyvenamosiose patalpose, pažymėjo, kad Bausmių
vykdymo kodekso 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bausmės humanizmo principas, be
kita ko, reiškiantis, kad vykdant bausmę, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo
elgtis arba žeminti jo orumą. Be to, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN
76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 6 punkte
numatyta, kad laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudaroma saugi
sveikatai gyvenamoji aplinka. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju
aktualus yra Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnis, kuris nustato, kad niekas
negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip
baudžiamas (2013 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1281/2013;
taip pat žr. 2013 m. spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1222/2013).
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26. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad ypač mažas kalinimo metu
asmeniui tenkantis plotas gali būti savaime pakankamas pagrindas pripažinti Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A261-1798/2013
teisėjų kolegija, įvertinusi nuteistųjų gyvenamojoje patalpoje esančius baldus ir įrangą, nusprendė, jog šie asmenys beveik neturi laisvos vietos, kurioje jie galėtų judėti. Atsižvelgus į tai, konstatuota, kad tokia padėtis savaime reiškia Konvencijos 3
straipsnio pažeidimą (2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A261-1798/2013; taip pat žr. 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013). Šią poziciją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, be
kita ko, grindžia Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, kurioje ne kartą konstatuota, kad ypač mažas plotas ir gana ilgas kalinimo laikas yra savaime pagrindas pripažinti, kad kalinimo sąlygos yra žeminančios Europos žmogaus teisių konvencijos
3 straipsnio prasme (žr., pvz., 2005 m. balandžio 7 d. sprendimą byloje Karalevičius prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 53254/99; 2008 m. vasario 14 d. sprendimo byloje
Dorokhov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 66802/01, 59 paragrafą). Tai, kad kamerų perpildymas buvo toks rimtas, jog šios aplinkybės konstatavimas savaime reiškia Konvencijos
3 straipsnio pažeidimą, Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pripažinęs bylose, kuriose pareiškėjams buvo skiriama mažiau nei 3 m2 asmeninės erdvės (žr.,
pvz., 2009 m. liepos 16 d. sprendimo byloje Sulejmanovic prieš Italiją, pareiškimo
Nr. 22635/03, 51 paragrafą; 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo byloje Lind prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 25664/05, 59 paragrafą; 2007 m. birželio 21 d. sprendimo byloje
Kantyrev prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 37213/02, 50–51 paragrafus; 2007 m. kovo 29 d.
sprendimo byloje Andrey Frolov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 205/02, 47–49 paragrafus;
2005 m. birželio 16 d. sprendimo byloje Labzov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 62208/00,
44 paragrafą; 2011 m. spalio 18 d. sprendimo byloje Lautaru prieš Rumuniją, pareiškimo Nr. 13099/04, 99 paragrafą; 2008 m. vasario 14 d. sprendimo byloje Dorokhov prieš
Rusiją, pareiškimo Nr. 66802/01, 58 paragrafą).
27. Kita vertus, nežymūs teisės normų, reglamentuojančių kalinamiems asmenims skirto ploto dydį, pažeidimai paprastai nesudaro pagrindo konstatuoti Europos
žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimo. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A442-1864/2013 nustatyta, kad pareiškėjui teko 0,1 kv. m mažiau ploto nei nustatyta norma vienam asmeniui. Teisėjų kolegija pripažino, kad pareiškėjo kalinimo metu
buvo nežymiai pažeista jo subjektinė teisė atlikti bausmę tinkamo ploto patalpose. Tačiau vien ši aplinkybė, teisėjų kolegijos vertinimu, nesudarė pagrindo konstatuoti, kad
pareiškėjas bausmę atliko žmogaus orumą žeminančiomis, t. y. pažeidžiančiomis Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį, sąlygomis (2013 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1864/2013; taip pat žr. 2013 m. gegužės 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-913/2013). Kaip yra pažymėjusi teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr. A822-68/2014, vien tik mažesnio ploto suteikimas ne visada savaime suponuoja išvadą, jog buvo pažeistas Europos žmogaus teisių konvencijos
3 straipsnis (2014 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-68/2014).
28. Nustatęs, kad kalinimo sąlygų, susijusių su asmenims tenkančiu plotu, pažeidimai nebuvo tokio masto, kad savaime sukeltų problemų dėl nežmoniško arba
žeminančio elgesio draudimo nepaisymo, teismas šiuo aspektu gali įvertinti kitus
kalinimo fizinių sąlygų aspektus, reikšmingus sveikos gyvenamosios aplinkos tinkamam užtikrinimui (žr., pvz., 2013 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje
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Nr. A442-1864/2013). Ši administracinių teismų praktikos kryptis, be kita ko, remiasi
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. balandžio 1 d. sprendime Gultyayeva prieš
Rusiją, pareiškimo Nr. 67413/01, suformuluotomis nuostatomis. Europos Žmogaus
Teisių Teismas laikosi pozicijos, kad tokiose bylose, kai nėra žymiai viršijama kameros
perpildymo norma, jog tai būtų galima pripažinti Konvencijos 3 straipsnio pažeidimu,
būtina atsižvelgti į kitas (fizines) kalinimo (suėmimo) vietų sąlygas vertinant, ar asmens laikymo sąlygos nepažeidžia minėto straipsnio nuostatų. Vertintinos tokios sąlygos: galimybė nuošaliai pasinaudoti tualetu, turėti ventiliaciją, gauti natūralios šviesos
ir oro, šilumos pakankamumas bei bendrų sanitarinių reikalavimų atitikimas (žr., pvz.,
2013 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1840/2013).
29. Vertinant, ar kalinimo metu dėl mažo gyvenamųjų patalpų ploto buvo pažeistas Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnyje įtvirtintas nežmoniško arba
žeminančio elgesio draudimas, reikšminga aplinkybe administraciniuose teismuose
laikoma tai, kokioje laisvės atėmimo įstaigoje pareiškėjas atlieka bausmę ir kokios galimybės jam suteiktos užsiimti tam tikra veikla už kameros ribų. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, spręsdamas, ar buvo padarytas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas, savo praktikoje ne kartą pripažino, kad nuteistiesiems santykinai mažą patalpų plotą gali kompensuoti suteikta judėjimo laisvė. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A756-913/2013 teisėjų kolegija pabrėžė, kad Pravieniškių pataisos namai nėra kalėjimas ar kamerų tipo pataisos įstaiga. Šioje įstaigoje atliekantys bausmę nuteistieji turi
režimo bei dienotvarkės reglamentuotą judėjimo laisvę bei galimybes užsiimti leistina
veikla. Nuteistieji gyvena bendrabučio tipo gyvenamosiose patalpose, kurios susideda iš nerakinamų miegamųjų, skirtų atitinkamam nuteistųjų skaičiui. Jie turi judėjimo
laisvę lokalinio sektoriaus teritorijoje ir būriui skirtose patalpose, gali sportuoti lauke
ir patalpose, lankyti įvairius renginius, dirbti ir pan. Buvimas gyvenamojoje patalpoje
yra privalomas tik pagal dienotvarkę skirtu miegui laiku. Teisėjų kolegijos vertinimu,
santykinai mažą patalpų plotą, kitas netinkamas gyvenimo sąlygas patalpose pareiškėjui kompensavo suteikta judėjimo laisvė. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nustatytų aplinkybių visuma nesuteikė pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas jo nurodytu
laikotarpiu atliko bausmę žmogaus orumą žeminančiomis, t. y. pažeidžiančiomis Konvencijos 3 straipsnį, sąlygomis (2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-913/2013; taip pat žr. 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A822-1544/2013).
Kita vertus, šiame kontekste reikia pabrėžti, kad tai, jog asmeniui buvo suteikta
judėjimo laisvė, nepaneigia nustatyto fakto, kad pareiškėjui nurodytu laikotarpiu nebuvo užtikrinta minimali gyvenamojo ploto norma vienam asmeniui (2013 m. lapkričio
14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1541/2013). Todėl tai, kad nagrinėjamu
atveju nėra nustatomas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas, neužkerta kelio konstatuoti, kad valstybė pagal nacionalinę teisę neužtikrino pareiškėjui laisvės atėmimo
bausmės atlikimo įstaigoje minimalios gyvenamojo ploto ir higienos normos reikalavimus atitinkančių sąlygų, t. y. CK 6.271 straipsnio prasme neveikė taip, kaip to reikalavo
teisės aktai (2014 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-64/2014).
Apžvelgiamu aspektu taip pat reikia paminėti administracinę bylą
Nr. A822-1053/2013. Šioje byloje konstatuota, jog santykinai mažą patalpų plotą iš dalies galėjo kompensuoti suteikta galimybė naudotis užimtumo centro paslaugomis.
Teisėjų kolegija akcentavo bausmės atlikimo Kauno tardymo izoliatoriuje bendrąsias
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sąlygas, t. y. kad nuo 2012 metų kovo mėnesio šioje įstaigoje veikia Suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo centras, kuriame įrengtos kompiuterių ir bendrų užsiėmimų klasės,
sporto kambarys. Bylos duomenys patvirtino, kad pareiškėjui buvo suteikta teisė naudotis užimtumo centro paslaugomis ir jis jomis naudojosi. Šiomis aplinkybėmis teisėjų
kolegija neturėjo pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas jo nurodytu laikotarpiu atliko bausmę žmogaus orumą žeminančiomis, t. y. pažeidžiančiomis Europos žmogaus
teisių konvencijos 3 straipsnį, sąlygomis. Vis dėlto teismas pripažino, kad pareiškėjui
nebuvo užtikrinta teisė į tinkamą gyvenamąją aplinką, dėl to jis neabejotinai patyrė
neigiamus išgyvenimus (2013 m. gegužės 16 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A822-1053/2013).
30. Administracinių teismų praktikoje suformuota nuostata, kad sprendžiant dėl
Konvencijos 3 straipsnyje įtvirtinto nežmoniško arba žeminančio elgesio draudimo pažeidimo, be kita ko, svarbu atsižvelgti į asmenims laisvės atėmimo vietose suteiktą judėjimo laisvę, santykinai mažą kalinimo plotą gali kompensuoti judėjimo laisvė, remiasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (žr., pvz., 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A822-1544/2013). Europos Žmogaus Teisių Teismas 2001 m.
liepos 24 d. sprendime Valašinas prieš Lietuvą, vertindamas pareiškėjo kalėjimo sąlygas
Pravieniškių kolonijoje, konstatavo, kad santykinai mažą plotą, tekusį vienam asmeniui, kompensavo absoliučiais skaičiais vertinti nemaži miegamųjų išmatavimai, kuriuose netrūko nei šviesos, nei oro, bei suteikta judėjimo laisvė. Šioje srityje aktualus ir
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimas dėl priimtinumo
byloje Živulinskas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 34096/02. Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas, atmesdamas pareiškėjo argumentus dėl ploto trūkumo ir Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo, atsižvelgė į tai, kad nuteistieji pataisos namuose gali visą
dieną laisvai judėti, sportuoti, eiti į darbą, biblioteką, valgyklą ir pan., o gyvenamuosiuose kambariuose turi būti tik nakties metu. Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismas,
įvertinęs, kad byloje nenustatyta faktų, jog tiek bendrosios, tiek konkrečios pareiškėjo kalinimo sąlygos būtų nežmoniškos ar žeminančios žmogaus orumą, konstatavo,
kad pareiškėjo kalinimo sąlygos nesukėlė jam tokių kančių ar pažeminimo, kurie būtų
nežmoniškas ar orumą žeminantis elgesys pagal Konvencijos 3 straipsnį (apžvelgiamu aspektu paminėtinas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 2005 m. balandžio 7 d.
sprendimas Karalevičius prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 53254/99, 36 p.).
31. Pastebėtina, kad vertindamas pareiškėjui tenkantį asmeninės erdvės plotą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat atsižvelgia į plotą, skirtą kameros baldams ir kitiems įrenginiams. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A261-1798/2013 teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad kameros plotas taip pat buvo
užstatytas suimtųjų lovomis, jose įrengtas tualetas, kriauklė, pastatytas stalas, spintelės daiktams susidėti, darė išvadą, jog iš tiesų suimtiesiems tenkantis plotas buvo itin
mažas, suimtieji beveik neturėjo laisvos vietos, kurioje jie galėtų judėti (2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1798/2013). Pastebėtina, kad
ši pozicija atspindi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką panašaus pobūdžio bylose. Pavyzdžiui, Pitalev byloje nustatyta, kad kameros plotas buvo užstatytas nuteistųjų lovomis, jose įrengtas atskirtas tualetas, pastatytas stalas keturiems asmenims.
Toks kameros sutvarkymas, Europos Žmogaus Teisių Teismo vertinimu, reiškė, kad
nuteistieji beveik neturėjo laisvos vietos, kurioje jie galėtų judėti (Europos Žmogaus
Teisių Teismo 2009 m. liepos 30 d. sprendimas byloje Pitalev prieš Rusiją, pareiškimo
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Nr. 34393/03). Lutokhin byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė, kad pareiškėjas buvo laikomas šešiose kamerose, kurių plotas buvo 8 m2 ir kuriose buvo įrengtos šešios vietos miegui. Įvertinus šiuos duomenis, nustatyta, kad vienam asmeniui
kameroje buvo suteikiamas 1,3 m2 plotas. Atsižvelgęs į tai, kad kiekvienoje kameroje buvo pastatyti gultai, pietų stalas, kriauklė ir tualetas, Teismas pabrėžė, jog iš tiesų
kaliniams tenkantis plotas buvo neįtikėtinai mažas (Europos Žmogaus Teisių Teismo
2010 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje Lutokhin prieš Rusiją, pareiškimo
Nr. 12008/03; taip pat žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimą byloje Grzywaczewski prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 18364/06).
32. Aplinkybės, glaudžiai susijusios su byloje nustatytu minimalaus gyvenamojo ploto normos vienam asmeniui pažeidimu, paprastai vertinamos kaip minėto pažeidimo dalis. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A822-1053/2013 pareiškėjas teigė, kad gyvenant kameroje šešiems asmenims, tekdavo valgyti atšalusį
maistą, nes prie stalo neužtekdavo vietos visiems esamiems asmenims. Įvertinusi
šias aplinkybes, teisėjų kolegija darė išvadą, kad jos yra glaudžiai susijusios su byloje nustatytu minimalaus gyvenamojo ploto normos vienam asmeniui pažeidimu ir
vertintinos kaip šio pažeidimo dalis (2013 m. gegužės 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1053/2013). Tuo metu administracinėje byloje Nr. A858-51/2013
teisėjų kolegija konstatavo, kad prastas miegas esant mažam plotui kameroje tiesiogiai sietinas su kamerų ploto dydžiu, taigi neturtinės žalos dėl miego sutrikimo atlyginimo klausimas spręstinas kartu su neturtinės žalos atlyginimu dėl kameros ploto
(2013 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-51/2013; taip pat žr.
2013 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1395/2013; 2013 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1281/2013).
III. 2. Nuteistųjų aprūpinimas baldais, įranga ir kitais daiktais
33. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą, laisvės atėmimo įstaigos privalo užtikrinti
tinkamą kalinamų asmenų materialinį buitinį aprūpinimą. Bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės
atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas. Be to, Bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnio 2 dalis įpareigoja arešto,
terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems
nuteistiesiems nemokamai suteikti atskirą miegamąją vietą ir patalynę. Analogiškas teisinis reguliavimas įtvirtintas Suėmimo vykdymo įstatymo 44 straipsnyje. Detalias taisykles, susijusias su kalinamų asmenų buitiniu aprūpinimu, nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139 patvirtintos Arešto,
terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių
nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normos. Šis teisės aktas, be kita ko, nustato laisvės
atėmimo vietų patalpų aprūpinimo baldais ir kietuoju inventoriumi normas. Gyvenamojoje patalpoje turi būti lova, spintelė, stalas, taburetė arba stalo ilgio suoliukas ir kiti
būtini baldai bei inventorius.
34. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažinta, kad ben483
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drąsias asmens kalinimo sąlygas gali pabloginti tinkamos miegui vietos neįrengimas
(2013 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1840/2013; 2013 m.
sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-105/2013).
35. Apžvelgiamoje srityje aktualus ir laisvės atėmimo vietose esančių nuteistųjų
asmeninių daiktų klausimas. Kalinamiems asmenims nėra draudžiama naudotis asmeniniais daiktais, tačiau ribojamas jų kiekis. Leidžiamų turėti asmeninių daiktų bendrą
masę nustato laisvės atėmimo įstaigų vidaus tvarkos taisyklės (Bausmių vykdymo kodekso 54 str. 3 d.; 112 str. 6 d.). Pavyzdžiui, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių
57 punkte įtvirtinta, kad nuteistiesiems leidžiamų turėti būtinų daiktų bendroji masė
neturi viršyti 30 kilogramų. Pastebėtina, kad į visų turimų daiktų sąvoką įeina ir suimtųjų turimi maisto produktai (2012 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2654/2012). Daiktai ir reikmenys, kurie viršija šiame punkte nustatytą nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų bendrąją masę, paimami. Administracinėje byloje
Nr. A822-336/2013 teisėjų kolegija pabrėžė, jog šis ribojimas nustatytas, siekiant palaikyti tvarką nuteistųjų gyvenamojoje patalpoje (2013 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-336/2013). Vertindamas nustatyto ribojimo teisėtumą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra taip pat konstatavęs, kad Pataisos įstaigų vidaus
tvarkos taisyklių 57 punktas iš esmės neuždraudžia nuteistiesiems naudotis Bausmių
vykdymo kodekso ir pačiose Taisyklėse numatytais daiktais ir neriboja nuteistųjų teisės pasirinkti, kuriuos daiktus perduoti ar grąžinti, o kuriuos – pasilikti tuometiniam
naudojimui (2012 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2573/2012;
šiuo klausimu taip pat žr. 2013 m. sausio 18 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A143-76/2013).
III.3. Kalinimo patalpos temperatūra
36. Siekiant užtikrinti tinkamas kalinimo sąlygas, laisvės atėmimo įstaigoms privalu pasirūpinti adekvačia kameros temperatūra, pakankamu šildymu žiemos metu
ir adekvačiu vėdinimu vasaros metu. Laisvės atėmimo vietų gyvenamųjų ir bendros
paskirties patalpų oro temperatūrą, santykinę drėgmę ir oro judėjimo greitį nustato
Higienos normos HN 76:2010 26 punktas. Pagal šio punkto nuostatas, šiltuoju metų
periodu leistina oro temperatūra 18–28 °C, o šaltuoju – 18–22 °C. Pareigos užtikrinti tinkamą laisvės atėmimo vietų patalpų oro temperatūrą neįgyvendinimas taip pat
yra glaudžiai susijęs su reikalavimų, nustatytų Higienos normos HN 76:2010 56 ir 62
punktuose, nesilaikymu. Pagal Higienos normos 56 punktą, ant sienų ir lubų neturi
būti pelėsių, o 62 punktas įpareigoja atsakingas institucijas pagal poreikį atlikti laisvės
atėmimo vietų patalpų paprastąjį remontą.
37. Minėtų higienos normų nesilaikymas administracinių teismų praktikoje paprastai vertinamas kaip teisės į sveiką aplinką pažeidimas. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. A822-1546/2013 nustatyta, kad pareiškėjas beveik 2 mėnesius buvo kalinamas
kameroje, kurios lubos vietomis pajuodusios, o nuo sienų ir lubų vietomis nusilupę dažai, lubų ir sienų kampuose yra pelėsis. Dar daugiau, oro temperatūra kameroje tesiekdavo 12,3°C šilumos. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatavo, kad nustatytos
kalinimo sąlygos nors ir neprilygo pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį draudžiamam elgesiui, tačiau pažeidė pareiškėjo teisę būti laikomam tinkamomis,
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sveikatai nekenksmingomis sąlygomis (2013 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1546/2013; taip pat žr. 2013 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A602-608/2013).
38. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad byloje nustatytos aplinkybės, susijusios su žema temperatūra ar pelėsiu, sudaro pagrindą atlyginti laisvės atėmimo vietose kalinčiam asmeniui kilusią neturtinę žalą. Administracinėje byloje
Nr. A602-369/2013 konstatuota, kad žemesnė už leistiną oro temperatūra bei pelėsis –
neigiamai atsiliepė pareiškėjo sveikatai. Teisėjų kolegija nustatė, kad Lukiškių tardymo
izoliatorius-kalėjimas neužtikrino Higienos normos 76:2010 26, 56 ir 62 punkto reikalavimų laikymosi. Atitinkamai, pareiškėjo susirgimas, pasireiškęs galvos ir gerklės
skausmais bei paskirtu ambulatoriniu gydymu, pripažintas žala, atsiradusia dėl netinkamo kalinimo sąlygų, kurią privalo atlyginti valstybė (2013 m. sausio 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A602-369/2013; taip pat žr. 2011 m. balandžio 1 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A756-1012/2011).
III.4. Kalinimo patalpos apšvietimas ir ventiliacija
39. Tinkamas laisvės atėmimo vietų apšvietimas, galimybė gauti natūralios šviesos ir oro – svarbūs teisės į sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką įgyvendinimo aspektai. Higienos normos HN 76:2010 24 punkte įtvirtinta, kad laisvės atėmimo įstaigų gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia
mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Tuo metu gyvenamosios kalinimo patalpos apšvietimo reikalavimus nustato Higienos normos HN 76:2010 22 ir
23 punktas. Pagal šiuose punktuose įtvirtintas nuostatas, gyvenamosiose patalpose turi
būti skaidraus stiklo langai. Natūralaus apšvietimo koeficientas turi būti 0,5 %. Mažiausia gyvenamųjų patalpų dirbtinė apšvieta turi būti 200 lx. Tuo metu gyvenamosiose patalpose įrengta dirbtinė naktinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 10 lx ir ne
didesnė kaip 20 lx.
40. Administracinių teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad higienos normų, susijusių su tinkamu kalinimo patalpos vėdinimu ir apšvietimu, pažeidimai gali
būti veiksniai, prisidedantys prie kalinimo sąlygų bloginimo. Paprastai šis aspektas vertinamas kitų kalinimo sąlygų kontekste. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A442-1840/2013 konstatuota, kad nors pareiškėjas policijos komisariato areštinėje
buvo laikomas sąlyginai trumpai – nuo 2008 m. spalio 30 d. iki 2008 m. lapkričio 12 d.
(13 dienų), tame tarpe nuo 2008 m. spalio 30 d. iki 2008 m. lapkričio 5 d. neužtikrinant
minimalios ploto normos, turinčios tekti vienam asmeniui, tačiau visą šį laiką pareiškėjui nebuvo suteikta teisė pasivaikščioti, dėl ko pareiškėjas iš esmės visas 24 val. per
parą praleido kamerose, kuriose nebuvo sanitarinių mazgų, taip pat nebuvo natūralaus apšvietimo ir ventiliacijos, be to, pareiškėjui teko miegoti ant gulto. Įvertinusi pareiškėjo patirtus nepatogumus, teisėjų kolegija darė išvadą, kad nustatytų pažeidimų
intensyvumas neabejotinai viršijo neišvengiamai kalinimui būdingus nepatogumus.
Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendė, jog nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą
nagrinėjamoje byloje konstatuoti Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimą (2013 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1840/2013;
taip pat žr. 2011 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1012/2011).
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III.5. Rūkymas kalinimo įstaigos bendrose patalpose arba kameroje
41. Su reikalavimu laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims sudaryti saugią
sveikatai gyvenamąją aplinką taip pat glaudžiai susijusi pareiga nerūkančius nuteistuosius atskirti nuo rūkančiųjų asmenų. Visų pirma ši pareiga siejama su Tabako kontrolės
įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, įtvirtinančiomis, kad Lietuvos
Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama bendrose gyvenamosiose,
kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti
tabako dūmais užterštu oru. Šią bendro pobūdžio normą detalizuoja Higienos normos
HN 76:2010 14 punktas, skelbiantis, kad laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims
draudžiama rūkyti laisvės atėmimo vietų gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, jeigu nerūkantieji būtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru.
42. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad pataisos įstaigų administracijos turi pareigą užtikrinti, jog asmenys jose būtų laikomi sveikatai nekenksmingomis sąlygomis, taip pat kad nerūkantieji nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais (2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-1374/2013; 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1090/2013; 2013 m. balandžio 8 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A556-859/2013; 2013 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822513/2013; 2012 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1386/2012).
Administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad asmenų laikymas vienoje kamerose kartu su rūkančiaisiais pažeidžia teisės aktų (Tabako kontrolės įstatymo 19
straipsnio ir Lietuvos higienos normos HN 76:2010) nuostatas bei pareiškėjų teisę
į jų sveikatai saugią aplinką (2013 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A552-733/2013; taip pat žr. 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A822-1374/2013).
43. Pareiga imtis priemonių apsaugoti nuteistuosius nuo žalingų pasyvaus rūkymo pasekmių taip pat grindžiama pagarba žmogaus orumui. Administracinėje
byloje Nr. A822-1374/2013 teisėjų kolegija, spręsdama žalos, kilusios dėl pasyvaus rūkymo, atlyginimo klausimą, rėmėsi Bausmių vykdymo kodekso 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bausmės humanizmo principu, be kita ko, reiškiančiu, kad vykdant
bausmę, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą
(2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1374/2013). Ši teismo
pozicija atspindi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, kurioje pasyvaus rūkymo
klausimai sprendžiami Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio suponuojamų
imperatyvų kontekste. Spręsdamas pasyvaus rūkymo kalinimo įstaigoje klausimus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paprastai remiasi Europos Žmogaus Teisių
Teismo 2011 m. sausio 25 d. sprendime byloje Elefteriadis prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 38427/05) suformuotomis nuostatomis (žr., pvz., 2012 m. kovo 12 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A756-1160/2012; 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1374/2013; 2013 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A552-733/2013). Elefteriadis byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad
valstybės, nepriklausomai nuo finansinių ar kitokių sunkumų, privalo organizuoti savo
kalėjimų sistemą taip, kad būtų užtikrinta pagarba kalinių orumui. Teismas pabrėžė,
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kad ta aplinkybė, jog kalėjimas yra perpildytas ir jame trūksta vietų, neatleidžia kalėjimo administracijos nuo pareigos pasirūpinti kalinio sveikata. Net kasdieniai užsiėmimai (mankšta) kalėjimo kieme, sportiniai žaidimai, gana didelė ir erdvi, natūralios
saulės apšviesta ir vėdinama kamera nepašalino pasyvaus rūkymo padarytos žalos,
patirtos tuo metu, kai pareiškėjas buvo kalinamas vienoje kameroje su rūkančiaisiais.
Be to, byloje konstatuota, kad vien ta aplinkybė, jog sąlygos, kuriomis skundžiasi pareiškėjas, nebeegzistuoja, nereiškia, kad teismai neprivalo nagrinėti ir tirti, ar anksčiau
buvusios kalinimo sąlygos galėjo turėti ir turėjo įtakos asmens sveikatos pablogėjimui.
Atsižvelgus į paminėtus argumentus, nerūkančio asmens kalinimas kartu su rūkančiais
kaliniais ir dėlto jo priverstinis kvėpavimas tabako dūmais Europos Žmogaus Teisių
Teismo buvo pripažintas Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimu.
44. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad laisvės atėmimo institucijos
privalo imtis aktyvių veiksmų, siekdamos užtikrinti nuteistųjų kalinimą tinkamomis
sąlygomis. Administracinėje byloje Nr. A822-513/2013 teisėjų kolegija akcentavo, kad
siekiant užtikrinti nerūkančių nuteistųjų teisę būti laikomiems atskirai nuo rūkančiųjų,
svarbu išsiaiškinti naujai į laisvės atėmimo vietą atvykusių asmenų žalingus įpročius.
Byloje nebuvo pateikta įrodymų, jog pataisos įstaiga, pareiškėjui atvykus, siekė išsiaiškinti, ar jis pageidauja būti laikomas atskirai nuo rūkančiųjų. Tokių veiksmų pataisos
įstaiga nesiėmė, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjo asmens sveikatos istorijoje pažymėta,
kad jis žalingų įpročių neturi. Šiomis aplinkybėmis teismas, be kita ko, įvertinęs pareiškėjo asmens sveikatos istorijos duomenis, nusprendė, kad kalinant pareiškėją kartu
su rūkančiais asmenimis buvo daroma žala jo sveikatai (2013 m. sausio 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-513/2013).
45. Vertinant, ar laisvės apribojimo institucija nevykdė pareigos imtis priemonių
apsaugoti nuteistuosius nuo žalingų pasyvaus rūkymo pasekmių, reikšminga aplinkybe laikomas ir pareiškėjo kreipimasis į laisvės apribojimo institucijos administraciją su
prašymu užtikrinti sveikatai nekenksmingas kalinimo sąlygas (2013 m. rugsėjo 12 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1237/2013; 2013 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1396/2013).
III.6. Maitinimas
46. Asmenų, kuriems ribojama laisvė, aprūpinimą maistu reglamentuoja Bausmių
vykdymo kodekso 173 straipsnio 4 dalis bei Suėmimo vykdymo įstatymo 44 straipsnio 5 dalis. Bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnio 4 dalis nustato, kad arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantys nuteistieji gauna maistą pagal fiziologines mitybos normas, o ligoniai, gydomi pataisos
įstaigų gydymo įstaigose, – pagal dietinio maitinimo normas. Maistu šie nuteistieji aprūpinami nemokamai. Pagal Suėmimo vykdymo įstatymo 44 straipsnio 5 dalį, suimtiesiems tiekiamas maistas turi atitikti fiziologines mitybos normas ir, kiek įmanoma, jų
religinius įsitikinimus. Maistu suimtieji taip pat aprūpinami nemokamai.
47. Būtinybė užtikrinti tinkamą nuteistųjų ir suimtųjų maitinimą taip pat įtvirtinta tarptautiniuose dokumentuose. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje šalims narėms Nr. R (2006)2 „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“ nurodyta, kad kiekvienam kalinamam asmeniui turi būti pateikiamas pilnavertis maistas, atitinkantis jų
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lytį, amžių, sveikatą, fizinę būklę, religiją, kultūrą ir jų darbo pobūdį, maisto pateikimas
turi atitikti higienos reikalavimus, kaliniai turi būti maitinami 3 kartus per dieną, tarp
kiekvieno maitinimo nustatant racionalius intervalus (22.1, 22.3, 22.4 p.).
48. Įstatymuose įtvirtintą kalinamų asmenų teisę į aprūpinimą maistu įgyvendina
Vyriausybės, teisingumo ministro, sveikatos apsaugos ministro bei Kalėjimų departamento direktoriaus priimti teisės aktai. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 76:2010
„Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 9 punkte nustatyta,
kad laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų maitinimas organizuojamas pagal valgiaraščius, atitinkančius teisės akto reikalavimus. Detalesnio pobūdžio taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 patvirtintos
Fiziologinės mitybos normos asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės
atėmimo vietose (Žin., 2002, Nr. 4-98). Šiuo Vyriausybės nutarimu nustatytos fiziologinės mitybos normos atskiroms kalinamų asmenų grupėms: dirbantiems vyrams
ir moterims, nedirbantiems vyrams ir moterims bei nepilnamečiams. Šiuo nutarimu
Vyriausybė, be kita ko, įgaliojo Teisingumo ministeriją patvirtinti suderintą su Sveikatos apsaugos ministerija skiriamų maisto produktų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo kamerose ir laisvės atėmimo vietose, vidutinį paros kiekį. Įgyvendinus
šį pavedimą, 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253 patvirtintos Skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normos asmenims, laikomiems kardomojo
kalinimo ir laisvės atėmimo vietose (Žin., 2002, Nr. 98-4385; 2006, Nr. 47-1683). Skiriamų maisto produktų vidutinis kiekis vienam asmeniui diferencijuojamas pagal atskiras
kalinamų asmenų grupes. Minėtas teisingumo ministro įsakymas taip pat nustato paros maitinimo išlaidų normas. Tuo metu asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir
laisvės atėmimo vietose, maisto produktų pirkimo, maisto gaminimo ir išdavimo tvarką reglamentuoja Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus
2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 patvirtintos Asmenų, laikomų kardomojo
kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklės. Paminėtina,
kad dietinio maitinimo ypatumus reguliuoja Kalėjimų departamento prie Teisingumo
ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-121 patvirtinto Dietinio
maitinimo valgiaraščio (Žin., 2010, Nr. 57-2827) nuostatos.
49. Taikant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų maitinimą reglamentuojantį
teisinį reguliavimą, administracinių teismų praktikoje akcentuojama, kad teisės aktuose
nustatytos vidutinės fiziologinės energetinės normos privalo būti užtikrinamos tiksliai.
Administracinėje byloje Nr. A822-1448/2013 teisėjų kolegija nustatė, jog buvo pažeistos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 patvirtintos Fiziologinės mitybos normos asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, įtvirtinančios, kad vidutinė fiziologinė energetinė norma nedirbantiems
vyrams yra 2 298 kcal per parą. Atsižvelgusi į Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų protokolus, teisėjų kolegija nustatė, kad dienos
maisto davinio praktinė energetinė vertė buvo 2 089,2 kcal. Taigi dienos norma buvo
deficitinė, t. y. trūko 209 kcal. Atsižvelgus į šias faktines aplinkybes, konstatuotas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos veiksmų neteisėtumas. Teisėjų kolegija
darė išvadą, kad atsakovas neužtikrino, jog būtų laikomasi nacionaliniais teisės aktais
nustatytų vidutinių fiziologinių maisto energetinių normų, todėl iš Lietuvos valstybės
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pareiškėjui priteista 106 Lt turtinės žalos atlyginimo (2013 m. rugsėjo 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-1448/2013).
50. Pastebėtina, kad laisvės atėmimo vietose kalintys asmenys, turintys sveikatos
sutrikimų, atsižvelgiant į medicinines indikacijas, gali būti maitinami pagal specialius valgiaraščius, tačiau šiuo klausimu būtinos kalinimo įstaigos sveikatos priežiūros
tarnybos išvados. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-2794/2011 pareiškėjas
skundėsi, kad jam tiekiamas prastos kokybės maistas. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymėjo, kad Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-289 „Dėl valgiaraščių asmenims,
laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ 1 punktas
numato atskirus valgiaraščio tipus. Pareiškėjas buvo maitinamas pagal valgiaraštį, skirtą nedirbantiems vyrams. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4/07-117 „Dėl asmenų,
laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 7 punktas įtvirtina, jog ligoniai pagal medicinines indikacijas (pagal kalinimo įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybos išvadas) gali būti maitinami pagal
kitus patvirtintus valgiaraščius, ligoniai, kurie gydomi pataisos įstaigų gydymo įstaigose ir kuriems pagal juos gydančių gydytojų išvadas yra paskirtas dietinis maitinimas, maitinami pagal dietinio maitinimo valgiaraštį. Nagrinėtu atveju nors pareiškėjas
ir skundėsi prasta sveikatos būkle, byloje nebuvo pateikta duomenų, kad jį gydantis
gydytojas yra paskyręs, rekomendavęs kitą maitinimą, ką pripažino ir pats pareiškėjas,
todėl teigti, kad jis buvo maitinamas netinkamai, pagrindo nebuvo (2011 m. rugpjūčio
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2794/2011).
51. Būtinybė užtikrinti tinkamą nuteistųjų ir suimtųjų maitinimą reiškia ne tik
vidutinės fiziologinės energetinės normos užtikrinimą, bet ir tinkamų sąlygų pavalgyti sudarymą. Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas aplinkybę,
kai maistas nuteistiesiems yra tiekiamas į kamerą, vertina neigiamai, taip pat kaip vieną iš visumos teisiškai reikšmingų faktorių, į kurį atsižvelgtina sprendžiant, ar nebuvo
pažeistas Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnis (šiuo klausimu žr. Europos
Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimą byloje Longin prieš Kroatiją,
pareiškimo Nr. 49268/10; 2009 m. spalio 22 d. sprendimą byloje Orchowski prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 17885/04; 2012 m. sausio 10 d. sprendimą byloje Ananyev ir kiti prieš
Rusiją, pareiškimo Nr. 42525/07; 60800/08).
52. Laisvės atėmimo įstaigos privalo bendradarbiauti, kad užtikrintų tinkamą
maitinimą iš vienos įstaigos į kitą perkeliamiems asmenims. Administracinėje byloje
Nr. A552-2158/2013 teisėjų kolegija, apibendrinusi Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-356 patvirtintų Teritorinių policijos įstaigų areštinių veiklos taisyklių 6, 7.11, 59, 62 punktų bei Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 patvirtintų Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo
vietose, maitinimo organizavimo taisyklių 4, 31, 32, 34 punktų nuostatas, darė išvadą,
kad visi minėti teisės aktai skirti tiek nuteistųjų, tiek ir suimtųjų tinkamam maitinimui
užtikrinti nepriklausomai nuo to, ar asmuo yra vienoje laisvės atėmimo arba kardomojo kalinimo įstaigoje, ar pervežamas į kitą. Valstybės institucijos, kurių žinioje yra
nuteistas laisvės atėmimo ar arešto bausme arba suimtas asmuo, privalo tinkamai keistis informacija ir siekti, kad asmuo, kuris į areštinę arba laisvės atėmimo atlikimo vietą
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atvyksta po nustatyto maitinimo laiko, praėjus pakankamam laikotarpiui nuo paskutinio maitinimo ir pageidauja gauti maisto, nesant galimybės pamaitinti jį karštu maistu,
turėtų teisę į sausą maisto davinį. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad teisės aktų nepakankamumas, netobulumas ar valstybės pareigūnų veiksmų nesuderinimas negali būti teisėta ir pagrįsta kliūtimi užtikrinti asmens maitinimą ir tuo pačiu jo teises į tinkamas
bausmės atlikimo ar kardomosios priemonės vykdymo sąlygas (2013 m. gruodžio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2158/2013).
53. Laisvės atėmimo įstaigose laikomi asmenys neįgyja nuosavybės teisių į šių
įstaigų tiekiamą maistą ar jo ekvivalentą pinigais, jei šie asmenys nemokamo maitinimo atsisako. Šiuo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A822-871/2011. Byloje
nustatyta, kad pareiškėjas suėmimo vykdymo Kauno tardymo izoliatoriuje metu nuo
2009 m. gegužės 1 d. iki 2009 m. spalio 9 d. buvo atsisakęs jam skiriamo suimtiesiems
ir nuteistiesiems valstybės tiekiamo maisto (paskelbė bado akciją). Apeliaciniu skundu
pareiškėjas, be kita ko, siekė įpareigoti atsakovą pervesti į jo sąskaitą maitinimui skirtas lėšas, jam atsisakius tiekiamo maisto. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Suėmimo vykdymo įstatymo 44 straipsnio 5 dalį, suimtiesiems tiekiamas
maistas turi atitikti fiziologines mitybos normas ir, kiek įmanoma, jų religinius įsitikinimus. Maistu suimtieji aprūpinami nemokamai. Teisėjų kolegija atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo argumentą, jog asmenims, laikomiems suėmimą vykdančiose įstaigose, tiekiamas maistas yra šių asmenų nuosavybė. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pabrėžė,
kad teisę į nuosavybės apsaugą Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja tik tokiu
atveju, jei asmuo tokią teisę yra įgijęs. Remdamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 15 d. nutarimo nuostatomis, teisėjų kolegija konstatavo,
kad gyvenimas suėmimą vykdančiose įstaigose asmenims nesuteikia nuosavybės teisių
į suėmimą vykdančių įstaigų tiekiamą maistą ar jo ekvivalentą pinigais. Siekiant užtikrinti suėmimą vykdančiose įstaigose esančių asmenų teisę į sveikatą, jiems tiekiamas nemokamas maistas, tačiau atsisakę jį valgyti asmenys neįgyja nuosavybės teisių
į šį maistą ar maisto piniginę vertę (2011 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-871/2011).
54. Šiame kontekste taip pat reikia pažymėti, kad nuteistųjų badavimas nėra
draudžiama veikla ir už ją laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims negali būti
skiriamos nuobaudos. Šias išvadas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas suformulavo administracinėje byloje Nr. A143-1599/2010. Šioje byloje pareiškėjas skundė
atsakovo sprendimą perkelti jį į kamerų tipo patalpas šešiems mėnesiams (kaip drausminė bausmė), priimtą už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus, kurie pasireiškė tuo, kad 2008 m. rugsėjo 26 d. 10.00 val. jis „kurstė ir organizavo nuteistuosius
raštiškai skelbti badavimą“. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog bylai yra aktualu išaiškinti,
ar pareiškėjo veiksmai patenka į Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies 1
ir 7 punktuose nurodytos draudžiamos veiklos sampratą, t. y. nustatyti, ar šie pareiškėjo veiksmai gali būti laikomi neteisėtų renginių organizavimu arba kitų kalinamųjų ar
nuteistųjų kurstymu atsisakyti vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus.
Atsakydama į šiuos klausimus, teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad asmens badavimas (badavimo paskelbimas) kaip socialinis reiškinys negali būti atsiejamas nuo
paties badaujančio (badavimą paskelbusio) asmens, t. y. badavimas (badavimo paskelbimas) yra konkretaus asmens saviraiškos, reaguojant į tam tikrą, jo manymu, socialiai reikšmingą situaciją, forma. Šiuo požiūriu piliečių, o tuo pačiu ir nuteistųjų tei490
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sė į badavimą nėra ribojama (Konstitucijos 25 str. 1, 3 d., Bausmių vykdymo kodekso
10 str. 1 d.). Todėl badavimui (badavimo paskelbimui) apibūdinti būtino individualumo aspektu jis kaip saviraiškos forma negali būti laikomas Bausmių vykdymo kodekso
110 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytais, tačiau grupinį požymį turinčiais piketu,
mitingu, demonstracija arba riaušėmis. Spręsdama klausimą, ar badavimas (badavimo
paskelbimas) Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo
prasme gali būti laikomas neteisėtu renginiu, teisėjų kolegija pažymėjo, kad tam (neliečiant konstitucingumo klausimo) turėtų būti nustatytas specialus tokią akciją (jos
paskelbimą) draudžiantis imperatyvas. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 5 straipsnio
2 dalies teisėtumo principą, nuteistojo elgesį gali suvaržyti tik draudimas arba pareiga.
Nei Bausmių vykdymo kodekse, nei šio kodekso nuostatas detaliau reglamentuojančiuose poįstatyminiuose aktuose tokio draudžiančio imperatyvo nėra. Priešingai, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių XLIII skyriaus (kuriame nurodyti pataisos įstaigos personalo veiksmai nuteistajam pareiškus apie badavimą) nuostatų analizė leido
daryti išvadą, kad nuteistojo badavimas nėra draudžiamas (šiame skyriuje yra nustatytas nuteistojo badavimo atveju pataisos įstaigos personalui privalomas elgesio modelis
ir nurodytos tik įtikinamojo pobūdžio priemonės, kurios tokiais atvejais gali būti taikomos badaujančio atžvilgiu). Atsižvelgiant į šiuos argumentus, konstatuota, kad nuteistojo badavimas (badavimo paskelbimas) Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio
2 dalies 1 punkto taikymo prasme taip pat negali būti laikomas (kitu) neteisėtu renginiu
(2010 m. gruodžio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1599/2010).
55. Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims paskelbus bado akciją, šių įstaigų pareigūnai neturi teisės paimti nuteistųjų asmeninius maisto produktus. Administracinėje byloje Nr. A261-2117/2011 nustatyta, kad pareiškėjui atliekant laisvės atėmimo
bausmę Pravieniškių 2-uosiuose pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, administracijos pareigūnai, pareiškėjui paskelbus bado akciją, 2009 m. birželio 4 d. surašė aktą
Nr. 12-5033 ir paėmė jam priklausančius maisto produktus. Produktus grąžino
2009 m. birželio 9 d. nutraukus bado akciją. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Bausmių
vykdymo kodeksas ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės nenumato draudimo asmenims paskelbus bado akciją turėti su savimi maisto produktų. Todėl konstatuota,
kad Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos pareigūnai,
paimdami iš nuteistojo maisto produktus, laikomus kameroje, elgėsi neteisėtai, pažeidė
nustatytus teisėtumo principus ir pareiškėjo kaip nuteistojo teises (2011 m. birželio 1 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-2117/2011).
III.7. Higiena
56. Sveiką gyvenamąją aplinką, be kita ko, užtikrina higienos reikalavimų laikymasis. Administraciniuose teismuose vertinamos tiek pačios laisvės atėmimo įstaigos
tvarkingumas, tiek galimybės nuteistajam palaikyti asmeninę higieną. Pažymėtina, jog
tinkamos higienos laisvės atėmimo vietose užtikrinimas yra viena iš Europos žmogaus
teisių konvencijos 3 straipsnio nuostatų laikymosi sąlygų. Europos Žmogaus Teisių
Teismas byloje Karalevičius prieš Lietuvą yra pripažinęs, jog tokie aspektai, kaip aprūpinimas higienos priemonėmis (tualetinio popieriaus išdavimas), tinkamų sąlygų
nusiprausti, skalbti kalinamųjų rūbus bei patalynę sudarymas, nors ir negali pagrįs491
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ti „žeminančio orumą“ elgesio buvimo, tačiau jie papildo pagrindinį ypatingo perpildymo – faktorių, siekiant įrodyti, kad ginčytinos kalinimo sąlygos viršijo leistinas ribas pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį (Europos Žmogaus Teisių
Teismo 2005 m. balandžio 7 d. sprendimo byloje Karalevičius prieš Lietuvą, pareiškimo
Nr. 53254/99, 40 paragrafas).
57. Laisvės atėmimo įstaigų kameros ar kitos patalpos, kuriose apgyvendinami
nuteistieji ar suimtieji, privalo būti švarios. Pastebėtina, kad švaros ir tvarkos palaikymu kamerose rūpinasi patys jose laikomi asmenys, o laisvės atėmimo įstaigos administracija suteikia reikalingą materialinį buitinį aprūpinimą (valymo priemonių), prižiūri, kad nuolat būtų teikiamos deratizacijos bei dezinsekcijos paslaugos (žr., pvz.,
2013 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1281/2013). Nuteistieji,
atliekantys bausmę pataisos namuose, buitiniu inventoriumi aprūpinami pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139 patvirtintas Nuteistų vyrų ir moterų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos priemonėmis normas ir Laisvės
atėmimo vietų patalpų aprūpinimo baldais ir kietuoju inventoriumi normas. Laisvės
atėmimo įstaigai nesudarius galimybių palaikyti gyvenamosios patalpos švarą, teismui
kyla pagrindas svarstyti žalos atlyginimo klausimą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A822-976/2013 pareiškėjui priteistas neturtinės žalos atlyginimas, be kita ko, nustačius, kad jis nebuvo aprūpintas švariais skalbiniais (paklode bei užvalkaliukais)
(2013 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-976/2013). Tuo metu
administracinėje byloje Nr. A4-1019/2006 pareiškėjui neturtinė žala buvo priteista nustačius, kad nebuvo dezinfekuojami čiužiniai (2006 m. birželio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-1019/2006).
58. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,
kad laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys turi turėti galimybę naudotis privatumą
užtikrinančiais ir higieniškais sanitariniais įrenginiais. Šiuo aspektu aktualus Higienos
normos HN 76:2010 21 punktas, kuriame nustatyta, kad pataisos namų kamerų tipo,
karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose
patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas. Sanitariniame mazge turi būti įrengta
šalto vandens tiekimo sistema. Sanitariniame mazge turi būti unitazas, praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė). Sanitarinis mazgas turi turėti atskirą nuo
gyvenamųjų patalpų oro šalinimo sistemą. Šio punkto nuostatos buvo taikomos administracinėje byloje Nr. A492-176/2013. Pareiškėjas, be kita ko, skundėsi, kad kameroje,
kurioje jis buvo kalinamas, nebuvo unitazo (buvo tik atvira ertmė). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras, surašęs kameros patikrinimo aktą, tokios aplinkybės nenustatė, darė išvadą, kad Higienos normos
HN 76:2010 21 punktas pažeistas nebuvo. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nesutiko. Teismas konstatavo, kad nagrinėtu atveju buvo pažeistos įrodinėjimo taisyklės. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šioje
byloje kilusio ginčo pobūdį, pareiškėjo statusą, darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju
atsakovui teko pareiga paneigti pareiškėjo skundo teiginius dėl Higienos normos reikalavimų pažeidimų – t. y. įrodyti, kad kameroje, kurioje buvo kalinamas pareiškėjas,
buvo laikomasi Higienos normos 21 punkte nustatytų reikalavimų. Byloje esantys duomenys patvirtino, kad atsakovas nei argumentų, nei įrodymų dėl nurodyto Higienos
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normos pažeidimo neteikė. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog tai, kad Vilniaus visuomenės
sveikatos centro surašytame patikrinimo akte nebuvo nurodyta, jog kameroje nebuvo
unitazo, t. y. neužfiksuotas Higienos normos 21 punkto reikalavimų pažeidimas, nesudaro pagrindo išvadai, kad nurodytoje kameroje unitazas buvo, nes iš šio akto turinio nebuvo galima nustatyti, ar buvo tikrinamas kameros atitikimas Higienos normos
21 punkto reikalavimams. Atsižvelgusi į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija darė išvadą, jog atsakovas įrodymais nepaneigė pareiškėjo skundo argumento, kad
jis kameroje buvo laikomas pažeidžiant Higienos normos 21 punktą (2013 m. vasario
7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-176/2013; šiuo klausimu taip pat žr.
2013 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-496/2013).
59. Pastebėtina, kad reikalavimų, susijusių su sanitariniais įrenginiais, nesilaikymas
gali būti vienas iš veiksnių, nulemiančių Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio, draudžiančio asmenį laikyti žeminančiomis žmogaus orumą sąlygomis, pažeidimą (2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013;
2013 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1840/2013). Ši administracinių teismų praktikos kryptis, be kita ko, remiasi Europos Žmogaus Teisių
Teismo jurisprudencija, aiškinančia Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio
turinį. Šiuo aspektu reikia priminti, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas 2012 m. lapkričio 20 d. sprendimo byloje Kasperovičius prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 54872/08) 39
punkte konstatavo, kad nesudarius kalinamam asmeniui tinkamų sąlygų nakties metu
pasinaudoti tualetu, buvo neužtikrintos Europos kalėjimų taisyklių 19.3 punkto nuostatos, reikalaujančios sudaryti galimybę naudotis sanitariniais įrenginiais, kurie būtų
higieniški ir privatūs. Privatumo naudojantis sanitariniais įrenginiais neužtikrinimas
taip pat buvo viena iš aplinkybių, nulėmusių Europos žmogaus teisių konvencijos 3
straipsnio pažeidimo pripažinimą Savenkovas prieš Lietuvą byloje (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2008 m. lapkričio 18 d. sprendimo byloje Savenkovas prieš Lietuvą,
pareiškimo Nr. 871/02, 81–82 paragrafus). Sprendžiant šio pobūdžio bylas, taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas akcentuoja, jog asmuo turi
teisę į privatumą ne tik nuo kitų kalinamų asmenų, bet ir nuo pareigūnų. Pavyzdžiui,
Glotov byloje konstatuota, kad žema (1,2 m) aukščio sienele atskirtas tualetas neatitinka Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų. Byloje nustatyta, kad nagrinėtu atveju nebuvo sudarytos sąlygos privatumui, nes ši vieta visada buvo matoma tiek kartu kalinčių nuteistųjų, tiek pareigūnų (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. gegužės 10 d.
sprendimo byloje Glotov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 41558/05, 29 paragrafas; taip pat
žr. 2009 m. kovo 12 d. sprendimo byloje Aleksandr Makarov prieš Rusiją, pareiškimo
Nr. 15217/07, 97 paragrafą; 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo byloje Grishin prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 30983/02, 94 paragrafą, ir 2002 m. liepos 15 d. sprendimo byloje
Kalashnikov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 47095/99, 99 paragrafą, ECHR 2002-VI).
60. Šiame kontekste reikia apžvelgti ir laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims taikomų reikalavimų, susijusių su tvarkinga išvaizda, taikymo klausimus. Administracinėje byloje Nr. A2-543/2007 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad nuteistojo šukuosenos tvarkingumą lemia ne plaukų ilgis. Šioje byloje
pareiškėjas ginčijo paskirtą nuobaudą (10 d. uždaryti jį į izoliatorių) už tai, kad rytinio
patikrinimo metu rikiuotėje jis stovėjo neapsikirpęs ir nevykdė kolonijos pareigūnų
reikalavimo trumpai nusikirpti plaukus. Jo šukuosena buvo tvarkinga, plaukai nekrito ant akių ar ausų, todėl jis jų nesikirpo. Teisėjų kolegija konstatavo, kad šukuosenos
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tvarkingumą lemia ne plaukų ilgis. Atsakovas neįrodė, kad pareiškėjo šukuosena buvo
netvarkinga, neatitiko higienos reikalavimų ar galėjo turėti įtakos sveikatai. Todėl pareigūnai negalėjo reikalauti, kad pareiškėjas nusikirptų plaukus, o šiam reikalavimo
neįvykdžius – skirti nuobaudą. Atsakovo argumentai dėl visuomenės interesų apsaugos (nuteistajam pakeitus išvaizdą, tačiau nepakeitus jo asmenį identifikuojančių dokumentų ir, nuteistajam pabėgus iš įkalinimo įstaigos, pasunkėtų jo paieška) atmesti kaip
nepagrįsti. Be to, byloje nebuvo duomenų apie tai, kad pareiškėjas būtų atsisakęs keisti
identifikacinius dokumentus (2007 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A2-543/2007).
III.8. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų paskirstymas
61. Nuteistajam, kuris paskirtą bausmę turi atlikti laisvės atėmimo vietoje, pirmiausia nustatoma konkreti pataisos įstaiga, kurioje jis atliks paskirtą bausmę. Remiantis Bausmių vykdymo kodekso 65 straipsniu, į konkrečią pataisos įstaigą, nustatytą Kalėjimų departamento, nuteistąjį siunčia kardomojo kalinimo vietos administracija,
atsižvelgdama į nuteistojo asmenybės pavojingumą, visuomenės saugumą, padarytos
nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį, nuteistojo sveikatą, psichologines savybes, amžių, darbingumą, turimą specialybę ir požiūrį į darbą.
62. Taikydamas Bausmių vykdymo kodekso 65 straipsnio nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad kardomojo kalinimo vietos administracijos teisė paskirti nuteistąjį asmenį į konkrečią pataisos įstaigą yra siejama tik su
tokiu įsiteisėjusiu nuosprendžiu, kuriuo laisvės atėmimo bausmė paskirta pirmą kartą.
Administracinėje byloje Nr. A143-641/2013 teisėjų kolegija sprendė klausimą, ar laisvės atėmimo bausmė, jau pradėta vykdyti vienoje pataisos įstaigoje, gali būti tęsiama
kitoje (kitose) pataisos įstaigoje (įstaigose). Aiškindama Bausmių vykdymo kodekso
65 straipsnyje įtvirtintą normą kartu su Bausmių vykdymo kodekso 66 straipsniu (pastarajame straipsnyje yra nurodyta tiesioginė chronologinė sąsaja tarp nuosprendžio,
kuriuo nuteistajam paskirta laisvės atėmimo bausmė, įsiteisėjimo ir kardomojo kalinimo vietos administracijos veiksmo – nuteistojo nusiuntimo į konkrečią pataisos įstaigą), teisėjų kolegija darė išvadą, kad kardomojo kalinimo vietos administracijos teisė
paskirti nuteistąjį asmenį į konkrečią pataisos įstaigą yra siejama tik su tokiu įsiteisėjusiu nuosprendžiu, kuriuo laisvės atėmimo bausmė paskirta pirmą kartą. Tai reiškia, kad
pradėjęs atlikti laisvės atėmimo bausmę, nuteistasis įgyja Bausmių vykdymo kodekso
69 straipsnio 1 dalyje nustatytą garantiją, kad visą laisvės atėmimo bausmę jis atliks
vienoje pataisos įstaigoje. Išimtys iš šios garantinio pobūdžio nuostatos yra nurodytos Bausmių vykdymo kodekso 69 straipsnio 2 dalyje ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos
taisyklių 72 punkte. Šiuo aspektu pažymėta, kad šių išimčių taikymas yra konkrečios
pataisos įstaigos, o ne kardomojo kalinimo vietos administracijos kompetencija. Tačiau nagrinėtu atveju atsakovai bei trečiasis suinteresuotas asmuo neapeliavo į nurodytas išimtis, todėl teisėjų kolegija nusprendė, jog jų taikymo klausimas šiai bylai nėra
aktualus. Atsižvelgęs į nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjo nusiuntimas iš Vilniaus pataisos namų atlikti tolimesnę (nors ir,
palyginus su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. nuosprendžiu paskirta bausme, padidėjusią) laisvės atėmimo bausmę į Marijampolės pataisos namus
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negali būti pripažintas teisėtu (2013 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-641/2013).
63. Nustačius konkrečią laisvės atėmimo vietą, kurioje nuteistasis atliks bausmę,
toliau sprendžiamas klausimas dėl jo priskyrimo atitinkamai nuteistųjų grupei toje pačioje laisvės atėmimo įstaigoje. Nuteistieji skirstomi pagal nustatytus kriterijus siekiant
atskirti nuteistuosius, kurie dėl padarytų nusikaltimų pobūdžio ar asmeninių savybių
gali daryti neigiamą įtaką kitiems nuteistiesiems; palengvinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją; padėti užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir jų saugumą; bei padėti užtikrinti, kad
būtų laikomasi pataisos įstaigų saugumo ir valdymo reikalavimų (Bausmių vykdymo
kodekso 70 str. 1 d.). Sprendžiant dėl nuteistųjų paskirstymo tuose pačiuose pataisos
namuose į grupes (paprastoji, lengvoji, drausmės), būrius, skyrius bei konkrečias gyvenamąsias patalpas, turi būti atsižvelgiama į Bausmių vykdymo kodekse įtvirtintų tikslų visumą, taip pat laikomasi nuteistųjų atskiro laikymo kriterijų, įtvirtintų Bausmių
vykdymo kodekso 70 straipsnio 3 dalyje ir, esant galimybėms, įvertinami papildomi
izoliavimo kriterijai, numatyti šio Kodekso 70 straipsnio 4 dalyje (2012 m. spalio 15 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1964/2012). Remiantis Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio 3 dalimi, izoliuoti nuo kitų nuteistųjų toje pačioje pataisos įstaigoje
arba atskirose įstaigose, jei yra tokia galimybė, laikomi: nuteistieji, kuriems paskirtas
laisvės atėmimas pirmą kartą; nuteistieji už tyčinius ir neatsargius nusikaltimus; nuteistieji užsieniečiai; buvę ar esantys valstybės politikai, teisėsaugos, teismų, prokuratūros,
kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų pareigūnai; pavojingi recidyvistai, nuteisti už
sunkius ir labai sunkius nusikaltimus; nuteistieji, sergantys aktyvia plaučių tuberkulioze; nuteistieji, kuriems paskirtas laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Bausmių vykdymo
kodekso 70 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad pataisos įstaigos administracija turi teisę
laikyti izoliuotus nuo kitų nuteistųjų buvusius ar esamus valstybės tarnautojus, I ir II
grupių invalidus, sergančius AIDS nuteistuosius, ribotai pakaltinamus asmenis, doro
elgesio ir dirbančius nuteistuosius, taip pat režimą pažeidinėjančius nuteistuosius.
64. Administracinių teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad Bausmių vykdymo kodeksas ir jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai nenumato, kad nuteistųjų
paskirstymas pataisos įstaigoje į būrius ar konkrečias gyvenamąsias patalpas gali vykti
pagal jų pasirinkimą, nes tai gali prieštarauti Bausmių vykdymo kodekse įtvirtintiems
pataisos įstaigų režimo tikslams (žr., pvz., 2012 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A146-1964/2012). Nuteistasis, būdamas paskirtas į atitinkamą būrį, atsiradus
svarbių priežasčių, bet kada gali pateikti administracijai motyvuotą prašymą dėl izoliavimo nuo kitų nuteistųjų (Bausmių vykdymo kodekso 70 str. 6 d.), tačiau nemotyvuotas (nepagrįstas realia grėsme sveikatai, gyvybei ar kitais svarbiais motyvais) atsisakymas vykdyti teisėtą administracijos reikalavimą vykti į paskirtą būrį yra pagrindas
konstatuoti režimo pažeidimą ir spręsti dėl nuobaudos paskyrimo (2012 m. liepos 9 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1501/2012; 2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-115/2012).
65. Kalbant apie asmenų grupavimą kardomojo kalinimo metu, reikia pažymėti, kad suimtieji ir nuteistieji uždaromi kamerose laikantis izoliavimo reikalavimų,
nustatytų Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šio įstatymo
10 straipsnio 1 dalies nuostatomis, asmenys, anksčiau atlikę su laisvės atėmimu susijusias bausmes, laikomi atskirai nuo asmenų, anksčiau neatlikusių su laisvės atėmimu
susijusių bausmių (4 p.); suimtieji ir nuteistieji, buvę ar esantys valstybės politikais,
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teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės
tarnautojais, laikomi atskirai nuo kitų suimtųjų ir nuteistųjų (5 p.); nuteistieji areštu –
atskirai nuo kitų suimtųjų ir nuteistųjų (6 p.); nuteistieji terminuotu laisvės atėmimu –
atskirai nuo suimtųjų (7 p.); nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos – atskirai nuo
kitų suimtųjų ir nuteistųjų (8 p.) ir kt. Siekiant atskleisti minėtų nuostatų turinį ir taikymo ypatumus, verta aptarti, kaip kai kurie iš Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies suponuojamų reikalavimų buvo aiškinami administraciniuose teismuose:
65.1. Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintos taisyklės, pagal kurią suimtieji ir nuteistieji, buvę ar esantys valstybės politikais, teisėsaugos,
teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės tarnautojais,
– laikomi atskirai nuo kitų suimtųjų ir nuteistųjų, aiškinimui aktuali administracinė
byla Nr. A492-2917/2012. Šioje byloje teisėjų kolegija pažymėjo, kad vienas iš atskiro suimtųjų bei nuteistųjų laikymo tikslų – apsaugoti atitinkamą asmenų grupę nuo kitų
(privačių) asmenų, kurių veiksmais gali būti kėsinamasi į reikšmingiausias asmens vertybes – gyvybę bei sveikatą dėl šių asmenų priklausymo atitinkamai asmenų grupei
(nagrinėjamu atveju – valstybės tarnautojams). Teisėjų kolegija akcentavo, kad įkalinimo įstaigose nuteistųjų tarpe galioja jų sukurtos „nerašytos taisyklės“, kaip apeliaciniame skunde teigė pareiškėjas – nuteistieji tyčiojasi ir žaloja nuteistus ar suimtus buvusius valstybės tarnautojus, todėl jei aplinkybė apie pareiškėjo privalomosios pradinės
karo tarnybos atlikimo vietą taptų žinoma kitiems, su pareiškėju kartu suėmime laikomiems / kalinamiems asmenims, tai galėtų padaryti atitinkamai neigiamą įtaką kitų
įkalintų asmenų elgesiui su pareiškėju. Siekiant išvengti aptartos situacijos, įstatymų
leidėjas ir nustatė tokių asmenų laikymo / kalinimo atskirai režimą. Teismas pabrėžė,
kad Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostata, jog suimtieji ir nuteistieji, buvę ar esantys valstybės politikais, teisėsaugos, teismų, prokuratūros,
kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės tarnautojais, laikomi atskirai nuo
kitų suimtųjų ir nuteistųjų, yra imperatyvi. Už nurodyto suėmimo / kalinimo vykdymo
režimo laikymąsi yra atsakinga atitinkama valstybės institucija, taigi ji turi pozityvią
pareigą imtis aktyvių veiksmų, kad būtų nustatyta, ar suimtas / kalinamas asmuo nepriklauso tokiai asmenų grupei, kuri įkalinimo įstaigoje turi būti laikoma atskirai ir
tokius asmenis laikyti / kalinti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Teisėjų kolegija
taip pat pabrėžė, jog vertinant, ar atsakovas tinkamai vykdė jam kylančią pareigą, nėra
svarbus pareiškėjo elgesys bei jo valia. Nei Suėmimo vykdymo įstatyme, nei Bausmių
vykdymo kodekse nėra nustatytos sąlygos dėl atitinkamai grupei priskirtino asmens
valios būti kalinamam laikantis įstatymuose nustatyto režimo – šio režimo taikymui
nėra būtinas nei suimtojo ar jo atstovų prašymas, nei koks kitas kreipimasis. Teisėjų
kolegijos vertinimu, tai, kad pareiškėjui esant kartu su kitais asmenimis, pareiškėjas galėjo jausti įtampą, nesaugumo jausmą dėl to, jog išaiškėjus aplinkybei dėl jo tarnybos
Alytaus bei Pravieniškių pataisos namuose, su juo gali būti siekiama susidoroti, buvo
pakankama išvadai, kad pareiškėjas patyrė neturtinę žalą (2013 m. sausio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-2917/2012).
65.2. Tuo metu administracinėje byloje Nr. A552-733/2013 nustatytas Suėmimo
vykdymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto, numatančio, kad asmenys, anksčiau
atlikę su laisvės atėmimu susijusias bausmes, – laikomi atskirai nuo asmenų, anksčiau
neatlikusių su laisvės atėmimu susijusių bausmių, pažeidimas. Pareiškėjas, kuris anksčiau nebuvo teistas, iš viso 201 dieną buvo kalinamas kartu su asmenimis, kurie anks496
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čiau buvo atlikę laisvės atėmimo bausmę. Nustačiusi šią aplinkybę, teisėjų kolegija darė
išvadą, kad pareiškėjas, anksčiau neatlikęs laisvės atėmimo bausmės, buvo apgyvendintas su nuteistaisiais, kurie tokią bausmę jau buvo anksčiau atlikę, ir tai jam sukėlė dvasinių išgyvenimų, sukrėtimų, kurie turi būti teisingai kompensuojami (2013 m. gegužės
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-733/2013). Prie analogiškos išvados teismas priėjo administracinėje byloje Nr. A662-2710/2012, kurioje konstatavo, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija nepakankamai užtikrino pareiškėjo
subjektinę teisę būti kalinamam atskirai nuo asmenų, anksčiau atlikusių su laisvės atėmimu susijusias bausmes – apskaičiuota, jog jis su minėtais asmenimis išbuvo iš viso
393 dienas. Teismas sutiko su pareiškėjo teiginiais, kad dėl to jis patyrė nepatogumus,
todėl konstatavo, kad yra įstatyminis pagrindas pareiškėjui priteisti iš atsakovo neturtinę žalą (2013 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2710/2012).
66. Paminėtų kriterijų (tiek kardomojo kalinimo, tiek bausmių vykdymo) imperatyvus pobūdis reiškia, jog pirmiausia jų laikymąsi privalo užtikrinti laisvės atėmimo įstaigos administracija. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, jog
atsakovo padarytas pažeidimas, susijęs su nuteistųjų ar suimtųjų asmenų grupavimu,
paprastai negali būti pateisinamas paties suimtojo ar nuteistojo asmens elgesiu ta prasme, jog asmuo, atvykdamas į laisvės atėmimo vietą, privalo deklaruoti savo priklausomumą tam tikrai izoliuotai nuo kitų asmenų laikomai grupei (2013 m. gruodžio 19 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2219/2013; 2013 m. sausio 2 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A492-2917/2012).
67. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų suskirstymas yra svarbus ne tik siekiant užkirsti kelią neigiamai įtakai, kurią tam tikri kalinami asmenys gali turėti kitiems nuteistiesiems, bet ir įgyvendinant Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio
1 dalies 3 punkte numatytą nuteistųjų atskyrimo tikslą – padėti užtikrinti nuteistųjų
priežiūrą ir jų saugumą. Šis tikslas, be kita ko, įgyvendinamas, laisvės atėmimo vietos
administracijai sudarant nuteistųjų Linkusiųjų pabėgti arba Linkusiųjų užpulti įskaitas.
Spręsdamas nuteistųjų įrašymo į šias įskaitas pagrįstumo klausimus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentuoja, jog vertindama pateiktą informaciją, laisvės
atėmimo įstaigos administracija yra saistoma protingumo ir proporcingumo kriterijų.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A143-916/2011 pareiškėjas ginčijo įrašymo į Nuteistųjų, linkusių užpulti, įskaitą pratęsimą. Šiomis aplinkybėmis buvo aktualus Kalėjimų departamento direktoriaus 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 4/07-130 patvirtintos
Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos 138 punktas, kuriame nurodyta, kad suimtojo ar nuteistojo buvimo linkusiųjų užpulti įskaitoje tikslingumą tardymo izoliatoriaus arba pataisos įstaigos drausmės komisija svarsto kas šešis mėnesius.
Turėdamas duomenų, kad įrašytas į įskaitą suimtasis arba nuteistasis atsisakė sumanymo užpulti, apsaugos ir priežiūros tarnybos pareigūnas pateikia tarnybinį pranešimą,
psichologinės grupės specialistas – charakteristiką, pataisos įstaigos, tardymo izoliatoriaus drausmės komisijai dėl tolesnio asmens palikimo įskaitoje tikslingumo. Aiškindama minėtą teisės normą, teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad joje numatytos
informacijos apie nuteistojo polinkį užpulti vertinimas yra retrospektyvus, t. y. visais
atvejais yra vertinama bet kokia (tame tarpe ir asmenines savybes charakterizuojanti)
informacija apie buvusį suimtojo ar nuteistojo elgesį. Be kita ko, tai reiškia, kad nustatant tokį polinkį nėra būtina remtis konkrečiais užpuolimo faktais. Tam, kad nurodytoje įskaitoje įrašytas asmuo būtų iš jos išbrauktas, pakanka nustatyti, jog šio asmens
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elgesys pasikeitė taip, kad būtų galima spręsti apie jo atsisakymą sumanymo užpulti.
Ir priešingai, kai duomenų apie tokį nuteistojo ar suimtojo asmens elgesio pakeitimą
nėra, tai gali būti pakankamu pagrindu šį asmenį palikti nurodytoje įskaitoje. Pažymėta, kad pats įrašymas į paminėtą įskaitą yra prevencinė, t. y. nukreipta į ateitį, priemonė, kuria siekiama užtikrinti suimtųjų arba nuteistųjų asmenų bei su jais kontaktuojančių asmenų saugumą. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad aptariamoje teisės
normoje nėra nurodyti nuteistojo ar suimtojo asmens elgesio vertinimo kriterijai, todėl
visais atvejais, vertinant aptarto pobūdžio informaciją, turi būti laikomasi protingumo
bei proporcingumo kriterijų (2011 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-916/2011; dėl įrašymo į linkusių pabėgti asmenų įskaitą žr. 2011 m. sausio 4 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1611/2010; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A143-1600/2010).
Tuo metu administracinėje byloje Nr. A146-1517/2010 teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad suimtojo ar nuteistojo įrašymas į Linkusiųjų užpulti įskaitą yra ne drausminė
nuobauda, o prevencinė apsaugos ir priežiūros priemonė (Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos 133 p.), kuria siekiama apsaugoti kardomojo kalinimo
vietos ar pataisos įstaigos darbuotojus bei kitus asmenis nuo galimo užpuolimo, kurio
metu prieš juos gali būti panaudotas fizinis smurtas. Teismas taip pat akcentavo, kad ši
teisės nuostata nenustato, kad suimtasis ar nuteistasis gali būti įrašytas į linkusiųjų užpulti įskaitą tik tuo atveju, kai kyla teisinės pasekmės, t. y. pareigūnas ar kitas asmuo užpuolamas ir sužalojamas. Įrašymas į linkusiųjų užpulti įskaitą yra pagrįstas ir tuo atveju,
jei numatyta tvarka yra nustatoma, jog suimtasis ar nuteistasis bandė užpulti tardymo izoliatoriaus, pataisos įstaigos darbuotojus ar kitus asmenis (2010 m. vasario 17 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1517/2010).
III.9. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų etapavimas ir perkėlimas
68. Administracinių teismų praktikoje akcentuojama, kad pristatant nuteistuosius
ar suimtuosius į įstaigą ar perkeliant kitur, pavyzdžiui, į teismą ar ligoninę, turi būti
užtikrinamos tokios transportavimo sąlygos, kurios nepažeidžia žmogiškojo orumo, o
pareigūnų taikomos priemonės privalo būti proporcingos.
69. Proporcingumo patikros aspektu visų pirma paminėtina administracinė byla
Nr. A858-2233/2011. Šioje byloje teisėjų kolegija konstatavo, kad dviejų savaičių delsimas grąžinti etapuotą asmenį į pataisos namus buvo neproporcinga priemonė. Teismas pabrėžė, kad tais atvejais, kai nuteistojo etapavimas ir laikymas kardomojo kalinimo vietose turi teisinį pagrindą, pats laikymas turi būti organizuojamas taip, kad
būtų laikomasi proporcingumo principo. Šiuo aspektu pažymėta, kad viena vertus, dėl
objektyvių priežasčių nuteistieji gali būti pervežami planinio etapavimo pagrindu ir
tam tikrą laiką laikomi kardomojo kalinimo vietose prieš ir po teismo posėdžių. Kaip
nurodė atsakovo atstovas, paprastai planiniai etapavimai organizuojami du kartus per
savaitę. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas buvo etapuotas į 2006 m. kovo 14 d.
vykusį teismo posėdį, tačiau pasibaigus šiam posėdžiui į pataisos namus grąžintas tik
po dviejų savaičių. Turint galvoje pataisos namuose ir kardomojo kalinimo vietose taikomus nuteistųjų laikymo režimo skirtumus, toks delsimas etapuoti pareiškėją atgal į
pataisos namus, teisėjų kolegijos vertinimu, laikytinas neproporcingu, nes priešingas
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teisės aktų aiškinimas reikštų, jog nenustačius jokių laiko ribų nuteistojo etapavimui
prieš ir po teismo posėdžių, faktiškai galėtų būti paneigiama apkaltinamuoju teismo
nuosprendžiu nustatyta asmens teisių apribojimo apimtis. Teisėjų kolegijai nekilo abejonių, kad dėl pareiškėjo etapavimo ir jo laikymo kardomojo kalinimo vietose jo turimų teisių ir laisvių apimtis susiaurėjo (pvz., teisė bendrauti su artimaisiais ir kitais
asmenimis, skambinti jiems, galimybė būti gryname ore ir judėti didesnėje teritorijoje
ir pan.), tokį susiaurėjimą iš esmės nulėmė skirtingų režimų taikymas pataisos namuose ir kardomojo kalinimo vietose. Tokią išvadą teismas padarė, įvertinęs iš teisės aktų
kylančius nuteistojo laikymo režimo skirtumus. Teisėjų kolegijos manymu, bendras /
kumuliatyvus nurodyto režimų skirtumo poveikis pareiškėjo teisių ir laisvių apimčiai
buvo pakankamai intensyvus, todėl pripažinta, kad pareiškėjas patyrė neturtinę žalą
(2011 m. spalio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011).
70. Apžvelgiamoje srityje paminėtina ir administracinė byla Nr. A143-48/2012. Šioje byloje teisėjų kolegija vertino, ar konvojavimo priemonė – antrankių uždėjimas už
nugaros – yra proporcinga siekiamiems tikslams. Atsakydama į apelianto argumentus
dėl jam pritaikytos konvojavimo priemonės – antrankių uždėjimo už nugaros – neteisėtumo, teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad tokia konvojuojamam asmeniui taikytina priemonė yra numatyta Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininko 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 50-V-29 patvirtintų Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos biuro Areštinės ir konvojaus skyriaus areštinėje laikomų asmenų vidaus tvarkos taisyklių 126.5 ir 229 punktuose. Todėl
teisės taikymo požiūriu ji laikytina leistina priemone. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad pagal savo pobūdį ši speciali asmens konvojavimo priemonė yra trumpalaikė
(jos taikymo laikas apibrėžiamas ir yra ribojamas atitinkamo konvojavimo laiko). Jos
taikymo paskirtis ir tikslas yra užtikrinti konvojuojamo asmens pristatymą į tam tikrą vietą esant sąlygoms, kai (tai darant) konvojuojamo asmens fizinis kontaktas su
kitais, tuo pačiu ir pašaliniais, asmenimis yra lengvai pasiekiamas ir dėl to (konvojuojamo asmens neprognozuojamų veiksmų atvejais) gali sukelti neigiamas pasekmes tiek
pačiam konvojuojamam asmeniui, tiek ir kitiems asmenims. Šiuo aspektu tokios priemonės taikymas yra pateisinamas tam tikrų neigiamų ir visuotinai pavojingų reiškinių
prevencijos požiūriu. Išvardinti aptariamos konvojavimo priemonės taikymo aspektai,
teisėjų kolegijos manymu, buvo pakankami daryti išvadą, kad tokia priemonė yra adekvati ir proporcinga jos taikymo tikslams ir negali būti traktuojama kaip niekuo nepamatuotas konvojuojamo asmens teisių ir laisvių suvaržymas (2012 m. sausio 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A143-48/2012).
IV. Asmenų, kuriems ribojama laisvė, teisės
71. Bausmių vykdymo kodekso 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos
Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis (taip pat žr. Suėmimo vykdymo įstatymo
5 straipsnį). Remiantis Bausmių vykdymo kodeksu, nuteistųjų teisės yra skirstomos
į bendrąsias ir specialiąsias. Kalbant apie nuteistų asmenų bendrąsias teises, aktualus
Bausmių vykdymo kodekso 11 straipsnis. Bausmių vykdymo kodekso 11 straipsnio
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1 dalis skelbia, kad nuteistieji turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka: 1) gauti rašytinę
informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas. Šią informaciją bausmės vykdymo institucija pateikia lietuvių kalba arba nuteistojo gimtąja
kalba, arba ta kalba, kurią nuteistasis supranta; 2) kreiptis su pasiūlymais, prašymais
(pareiškimais), peticijomis ir skundais į bausmės vykdymo ar kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pareigūną, visuomeninę ar tarptautinę organizaciją, taip
pat kitas įmones, įstaigas ir organizacijas; 3) gauti medicinos pagalbą; 4) gauti teisinę
pagalbą. Specialiosios nuteistųjų teisės reglamentuojamos Bausmių vykdymo kodekso
X skyriaus šeštojo skirsnio nuostatų. Suimtųjų teisių įgyvendinimo sąlygas įtvirtina Suėmimo vykdymo įstatymo III skyriaus antrasis skirsnis „Tardymo izoliatoriuose laikomų asmenų teisinė padėtis“.
Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad didžioji dalis administracinių
ginčų kyla dėl Bausmių vykdymo kodekse įtvirtintų specialiųjų nuteistųjų teisių įgyvendinimo sąlygų. Atsižvelgus į tai, toliau apibendrinime bus apžvelgiami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojami specialiųjų nuteistųjų ir suimtųjų teisių
taikymo ypatumai.
IV.1. Teisė pasimatyti su giminaičiais ir kitais asmenimis (BVK 94 str.; SVĮ 22 str.)
72. Nuteistųjų teisę pasimatyti su giminaičiais ir kitais asmenimis reglamentuoja
Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnis. Nuteistiesiems leidžiami trumpalaikiai – iki
keturių valandų ir ilgalaikiai – iki dviejų parų pasimatymai. Pasimatymų skaičių ir rūšį
nustato šio Kodekso 73, 74, 79, 80, 85, 91 ir 152 straipsniai. Atitinkamai, suimtųjų teisė
pasimatyti su artima šeima įtvirtinta Suėmimo vykdymo įstatymo 22 straipsnyje.
73. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai savo praktikoje akcentuoja, kad sprendimus dėl teisės pasimatyti su artimaisiais priimantys laisvės atėmimo įstaigų pareigūnai yra saistomi ne tik bausmių vykdymo arba suėmimo vykdymo
tvarką įtvirtinančių įstatymų, bet ir kitų įstatymų, inter alia Europos žmogaus teisių
konvencijos bei Viešojo administravimo įstatymo nuostatų:
73.1. Apžvelgiamoje srityje reikšmingu teisės šaltiniu yra Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios šeimos gyvenimo gerbimą, bei šio
straipsnio turinį pildanti Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. A858-889/2013 teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad pagal
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, sulaikymas savo prigimtimi yra privataus
ir šeimos gyvenimo ribojimas. Kartu Europos Žmogaus Teisių Teismas pabrėžia, kad
kalinčio asmens teisės į šeimos gerbimą būtina dalis yra tai, kad kalėjimo administracija padėtų palaikyti veiksmingą bendravimą su artimais šeimos nariais. Kita vertus,
remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, tam tikros kalinčių asmenų bendravimo su išoriniu pasauliu kontrolės priemonės gali būti taikomos ir savaime Europos žmogaus teisių konvencijai neprieštarauja (žr. 2013 m. balandžio 15 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A858-889/2013 ir jame nurodytų Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo Messina prieš Italiją (Nr. 2), pareiškimo Nr. 25498/94, 61 p. bei
2003 m. liepos 29 d. sprendimą byloje Aliev prieš Ukrainą, pareiškimo Nr. 41220/98).
73.2. Pažymėtina, kad suimtųjų teisės pasimatyti įgyvendinimo srityje Europos
Žmogaus Teisių Teismas yra priėmęs net du aktualius sprendimus bylose prieš Lietuvą.
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Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. liepos 20 d. sprendimo Balčiūnas prieš Lietuvą,
pareiškimo Nr. 17095/02, 86 paragrafe konstatuota, kad pareiškėjo situaciją pablogino
ne tik netinkamos kalinimo sąlygos Šiaulių tardymo izoliatoriuje, bet ir tai, kad jis, kitaip nei nuteisti asmenys, kalinimo iki jo nuteisimo metu neturėjo teisės pasinaudoti ilgalaikiais susitikimais su savo artimaisiais. 2013 m. liepos 9 d. sprendime byloje Varnas
prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 42615/06, Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė,
kad kardomajame kalinime esančiam asmeniui (suimtajam) pritaikius apribojimus
pasimatyti su šeima (sutuoktine), kai nuteistiesiems asmenims tokie apribojimai buvo
švelnesni (kardomajame kalinime – po 2 val. trukmės pasimatymą, nuteistajam – po
4 val., be to, nuteistasis turėjo galimybę turėti ilgalaikį pasimatymą, skyrėsi pasimatymų dažnumas ir kt.), buvo pažeisti Europos žmogaus teisių konvencijos 8 ir 14 straipsniai. Europos Žmogaus Teisių Teismas šiuo aspektu, be kita ko, paminėjo, kad tokiais
atvejais svarbu analizuoti individualias situacijos aplinkybes, konkretų poreikį ir pagrįstumą nagrinėjamu atveju drausti suimtajam pasimatyti su šeima atitinkamą laiko
tarpą. Pastebėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas Lukiškių tardymo izoliatoriaus paaiškinimą, jog įstaiga neturėjo tinkamų sąlygų užtikrinti ilgalaikius pasimatymus su šeima, laikė Konvencijos prasme nepriimtinu.
73.3. Reikalavimo laikytis Viešojo administravimo įstatymo 3 ir 8 straipsnių nuostatų kontekste paminėtinos administracinės bylos Nr. A822-3206/2012 ir
Nr. A143-2876/2011. Administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012, vertindama pataisos
įstaigos atsisakymą suteikti pasimatymą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, teisėjų kolegija pabrėžė, kad pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcija)
5 straipsnį, Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais
įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės
aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir
nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Šio teisinio reguliavimo kontekste teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pataisos namai
ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip
viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje
privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla
turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str.
1 p.). Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad šios įstaigos, spręsdamos dėl nuteistųjų
teisės pasimatyti su artima šeima, be kita ko, turėtų vadovautis Europos žmogaus teisių
konvencijos 8 straipsnyje įtvirtinta asmens teise į šeimos gyvenimo gerbimą taip, kaip
ji aiškinama Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje, ir vykdyti pozityvius veiksmus iš valstybės pusės, garantuojančius tinkamą aptariamos asmens teisės įgyvendinimą (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012).
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Administracinėje byloje Nr. A143-2876/2011 teisėjų kolegija taip pat akcentavo Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų svarbą. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad teisė į trumpalaikį pasimatymą nėra nei absoliuti, nei formali. Kiekvienu konkrečiu atveju ši teisė gali būti realizuojama pataisos įstaigos direktoriui (jo pavaduotojui)
sprendžiant nuteistojo pateiktą prašymą. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju, kuriuo atsisakoma suteikti nuteistajam pasimatymą be pataisos įstaigos atstovo, sprendime turi
būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti atsisakymo motyvai, kurie, be kita ko, atitiktų Viešojo administravimo įstatymo
8 straipsnyje numatytus reikalavimus (2011 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2876/2011).
74. Remiantis Bausmių vykdymo kodekso nuostatomis, teisė į pasimatymus
yra suteikiama paprastosios bei lengvosios grupių nuteistiesiems (Bausmių vykdymo kodekso 73 ir 74 str.), tačiau nenumatyta drausmės grupei priskirtiems asmenims (Bausmių vykdymo kodekso 75 str.). Pažymėtina, kad administracinėje byloje
Nr. A143-138/2011 buvo keliamas šio teisinio reguliavimo konstitucingumo klausimas.
Tačiau bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija, remdamasi Administracinių bylų teisenos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kreipimosi dėl Bausmių vykdymo kodekso
75 straipsnio teisėtumo į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą būtinumo neįžvelgė (2011 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-138/2011).
75. Analizuodamas drausmės grupei priskiriamų asmenų teisės pasimatyti su artima šeima įgyvendinimo ypatumus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra
konstatavęs, kad asmuo, kuris iš paprastos grupės yra perkeliamas į drausmės grupę,
teisės į pasimatymą įgyvendinti negali. Ši nuostata teismo suformuota administracinėje byloje Nr. A261-187/2008. Šioje byloje nustatyta, kad 2006 m. lapkričio 21 d. Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų direktoriaus patvirtintu grafiku dėl ilgalaikių pasimatymų suteikimo gruodžio mėnesį, pareiškėjui gruodžio 30–31 dienomis buvo suteiktas
ilgalaikis pasimatymas. Dėl 2006 m. gruodžio 14 d. padaryto bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimo pareiškėjui Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų direktoriaus
2006 m. gruodžio 18 d. nutarimu buvo perkeltas iš paprastos grupės į drausmės grupę.
Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. raštu pareiškėjas
buvo informuotas, kad drausmės grupėje esantys nuteistieji neturi teisės į pasimatymus ir kad 2006 m. gruodžio 30–31 dienomis ilgalaikis pasimatymas su tėvais nebus
suteiktas. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija pabrėžė, kad teisė į pasimatymą priklauso tik tiems nuteistiesiems, kurie priskirtini paprastajai nuteistųjų grupei. Tokios teisės nuteistieji, priskirti drausmės grupei, pagal Bausmių vykdymo kodekso 75 straipsnį
neturi. Teismas pažymėjo, kad galiojantys teisės aktai sprendimo dėl pasimatymo atšaukimo nenumato. Toks sprendimas ir nebuvo priimtas. Ginčijamu raštu pareiškėjui
nebuvo atimta ar panaikinta teisė į pasimatymą, kadangi atlikdamas bausmę pataisos
namų drausmės grupėje jis tokios teisės neturi. Atsižvelgus į tai, pareiškėjo prašymas
įpareigoti pataisos namų administraciją suteikti pasimatymą atmestas kaip nepagrįstas
(2008 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-187/2008).
76. Minėta, kad pagal Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 1 dalį, nuteistųjų pasimatymai yra skirstomi į trumpalaikius – iki keturių valandų ir ilgalaikius – iki
dviejų parų. Kiekvieno jų rūšį ir jos taikymo administracinių teismų praktikoje ypatumus verta apžvelgti atskirai:
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76.1. Trumpalaikių pasimatymų tvarką reglamentuoja Bausmių vykdymo kodekso
94 straipsnio 2 dalis. Joje nustatyta, kad trumpalaikiai pasimatymai, išskyrus šio Kodekso 85 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus, su sutuoktiniu, sugyventiniu bei artimaisiais giminaičiais ir kitais asmenimis vyksta pataisos įstaigos atstovo akivaizdoje,
tačiau pokalbio nesiklausoma. Nuteistojo pageidavimu trumpalaikis pasimatymas gali
būti pakeistas telefoniniu pokalbiu.
76.2. Šios nuostatos taikymo aspektu paminėtina administracinė byla
Nr. A442-1069/2011. Šioje byloje pareiškėjas ginčijo sprendimą neleisti jam susitikti su
sutuoktine be kalėjimo administracijos atstovo. Teisėjų kolegija nustatė, kad toks sprendimas buvo motyvuotas neigiamai charakterizuojamu pareiškėjo elgesiu. Pareiškėjas
įrašytas į linkusių užpulti asmenų įskaitą, turėjo 6 galiojančias nuobaudas, už gerą elgesį skatintas nebuvo, tiesiogiai su juo dirbantys pareigūnai nerekomendavo leisti jam
pasimatyti su sutuoktine be kalėjimo administracijos atstovo. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo motyvai buvo pagrįsti ir
sudarė teisėtą pagrindą neleisti pareiškėjui pasimatyti su sutuoktine be kalėjimo administracijos atstovo. Atsakovas privalo užtikrinti, kad pasimatymo metu būtų išvengta
incidentų ir užtikrintas su nuteistuoju susitinkančio asmens saugumas, todėl jis negali
neatsižvelgti į neigiamai charakterizuojamą nuteistojo elgesį. Kartu pažymėta, kad pats
pasimatymas nėra draudžiamas ir gali vykti, tik tiek kad jo metu atitinkamoje patalpoje dėl būtinumo užtikrinti saugumą turi būti ir kalėjimo administracijos atstovas.
Vadinasi, pati galimybė bendrauti su sutuoktiniu nuteistajam pagal aplinkybes yra suteikiama (2011 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1069/2011).
76.3. Ilgalaikiai pasimatymai nuteistiesiems suteikiami, remiantis Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 3 dalies nuostatomis, įtvirtinančiomis, jog nuteistasis turi
teisę susitikti tik su sutuoktiniu, sugyventiniu ar artimaisiais giminaičiais.
76.4. Pastebėtina, kad nors minėtame Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnyje nėra įtvirtinta sugyventinio sąvoka, šios sąvokos turinį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs administracinėje byloje Nr. A62-1028/2007. Byloje
nustatyta, kad pataisos namų administracija atsisakė pareiškėjui suteikti ilgalaikį pasimatymą, motyvuodama tuo, jog pareiškėjas su pageidaujamu pasimatyti asmeniu
nėra įregistravęs partnerystės. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors minėtame Bausmių
vykdymo kodekso 94 straipsnyje nėra išaiškinta sugyventinio sąvoka, tačiau šiuo atveju atsižvelgtina į Bausmių vykdymo kodekso 55 straipsnio 6 dalį, reglamentuojančią,
kad sugyventinis yra Civilinio kodekso 3.229 straipsnyje nurodytas asmuo. Minėtame
Civilinio kodekso 3.229 straipsnyje sugyventiniais apibrėžiami vyras ir moteris, kurie,
įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, bendrai gyvena ne mažiau kaip
vienerius metus neįregistravę santuokos (sugyventiniai), turėdami tikslą sukurti šeiminius santykius, bet ši teisės norma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 28 straipsniu, šiuo metu dar
nėra įsigaliojusi, nes nėra priimtas įstatymas, reglamentuojantis partnerystės įregistravimo tvarką. Tačiau įvertinusi minėto Civilinio kodekso 3.229 straipsnio dispoziciją,
teisėjų kolegija sprendė, kad įstatymų leidėjas partnerystės įregistravimą įstatymų numatyta tvarka sieja su sugyventinių turtinių santykių reguliavimu. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiamas sugyventinių asmeninių neturtinių teisių realizavimo
klausimas. Atsižvelgus į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, vien partnerystės neįregistravimas įstatymų nustatyta tvarka, nesant galiojančio tai reglamentuojančio norminio
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akto, negali būti vertinamas kaip kliūtis, užkertanti asmenims, atitinkantiems kitus
sugyventinio statusui keliamus reikalavimus, galimybę pasinaudoti Bausmių vykdymo
kodekso 94 straipsnio 3 dalyje numatytomis teisėmis. Tokia išvada padaryta atsižvelgus ir į Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio nuostatas. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad pareiškėjas, siekdamas pasinaudoti savo kaip sugyventinio teise, numatyta
Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 3 dalyje, kreipėsi į atsakovą, prašydamas suteikti jam ilgalaikį pasimatymą su partnere. Jo paties bei jo partnerės paaiškinimai, taip
pat pateikta partnerystės sutartis patvirtino, kad iki pareiškėjo suėmimo 2006 m. gegužės 24 d. jie kartu gyveno nuo 2004 metų rugsėjo mėnesio bei vedė bendrą ūkį, turėdami tikslą ateityje sukurti šeimą, tad minėtų asmenų tarpusavio santykiai iš esmės atitiko kitus Civilinio kodekso 3.229 straipsnyje numatytus sugyventinio teisiniam statusui
keliamus reikalavimus. Be to, iš bylos medžiagos buvo matyti, kad tarp pareiškėjo ir jo
partnerės šiam atliekant laisvės atėmimo bausmę buvo nuolat palaikomas tarpusavio
ryšys laiškais, telefoniniais pokalbiais, finansine parama. Jiems nuo bausmės atlikimo
pradžios buvo suteikti keturi trumpalaikiai pasimatymai. Įvertinusi šias aplinkybes,
teisėjų kolegija nusprendė, kad tarp pareiškėjo ir jo partnerės faktiškai buvo susiklostę
sugyventinių tarpusavio santykiai (2007 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A62-1028/2007; taip pat žr. 2005 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A10-483/2005).
77. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo aiškinamos nuteistųjų sutuoktinių, kurie abu atlieka laisvės atėmimo bausmę, teisės pasimatyti
įgyvendinimas. Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad šiems
asmenims per metus gali būti suteikiami du ilgalaikiai pasimatymai. Šių pasimatymų
vietą nustato pataisos įstaigų, kuriose sutuoktiniai atlieka bausmes, direktoriai.
Nuteistųjų pervežimo išlaidas apmoka patys nuteistieji. Šioje srityje paminėtinos administracinės bylos Nr. A822-3206/2012 ir Nr. A858-889/2013:
77.1. Administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012 teisėjų kolegija išaiškino, kad
teisę į trumpalaikį pasimatymą su sutuoktine nuteistąja (sutuoktiniu nuteistuoju) turi
ir bausmę kalėjimuose atliekantys asmenys. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui, bausmę
atliekančiam kalėjime, išreiškus norą pasimatyti su žmona, Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas jam tokią teisę suteikė ir apie tai raštu informavo Panevėžio pataisos namų direktorių. Tačiau Panevėžio pataisos namai atsisakė pristatyti pareiškėjo žmoną į trumpalaikį pasimatymą, teigdami, kad Bausmių vykdymo 94 straipsnio
6 dalis netaikoma kalėjimuose laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems.
Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija pažymėjo, kad Bausmių vykdymo kodekso
85 straipsnio 1 dalies 2 punkto, įtvirtinančio nuteistųjų teisę per du mėnesius gauti
vieną trumpalaikį pasimatymą, ir 94 straipsnio 6 dalies nuostatos turi būti aiškinamos
taip, kad laisvės atėmimo bausmę vykdančios pataisos įstaigos turi užtikrinti paprastajai grupei priskirtiems nuteistiesiems vieną trumpalaikį pasimatymą per du mėnesius, kuris gali būti organizuotas ir su sutuoktine nuteistąja (sutuoktiniu nuteistuoju),
kuri (-is) taip pat atlieka laisvės atėmimo bausmę. Teisėjų kolegijos vertinimu, kitoks
minėtų teisės nuostatų aiškinimas būtų nesuderinamas su Europos Žmogaus Teisių
Teismo praktikoje Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio pagrindu formuojamais pozityviais veiksmais iš valstybės pusės, garantuojančiais tinkamą aptariamos
asmens teisės įgyvendinimą. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija priėmė sprendimą įpareigoti atsakovą Panevėžio pataisos namus pareiškėjo prašymą dėl pasimatymo su su504
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tuoktine nagrinėti iš naujo (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A822-3206/2012).
77.2. Tuo metu administracinėje byloje Nr. A858-889/2013 teisėjų kolegija, aiškindama Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 6 dalies nuostatas, konstatavo,
kad teisės aktai nenumato, jog tarp ilgalaikių pasimatymų intervalas būtinai turi būti
6 mėnesiai. Apžvelgiamoje byloje konstatuota, kad pataisos namai netinkamai aiškino
ir taikė teisinį reguliavimą, teigdami, kad pareiškėjui maksimaliai per metus gali būti
suteikiami du ilgalaikiai pasimatymai ir kad intervalas tarp jų būtinai turi būti 6 mėnesiai. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 6 dalyje
numatyta teisė į ilgalaikius pasimatymus su sutuoktiniu negali būti aiškinama taip, kad
jos suteikimas, įgyvendinimas priklausytų išimtinai nuo įkalinimo įstaigų diskrecijos.
Šiuo aspektu pažymėta, jog teisė į ilgalaikius pasimatymus yra viena iš nuteistųjų teisių, padedančių palaikyti santykius su artimais žmonėmis, ir šiuo atveju nuo kiekvieno
konkretaus asmens priklauso, ar jis pasinaudos šia teise ir kaip jis ja naudosis. Teisėjų kolegijos vertinimu, asmeniui nusprendus pasinaudoti teise į ilgalaikius pasimatymus ir atitinkant įstatymų numatytus reikalavimus į tokius pasimatymus, pasimatymų
teisės suteikimas negali priklausyti išimtinai nuo įkalinimo įstaigų diskrecijos teisės,
nes tokiu atveju būtų paneigiamos nuteistiesiems Bausmių vykdymo kodekso suteiktos teisės ir jų įgyvendinimas priklausytų išimtinai nuo kitų asmenų valios. Iš esmės
tokie veiksmai nurodytą teisę paverstų deklaratyvia ir neefektyvia. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog tokį nurodytą teisės į pasimatymus aiškinimą pagrindžia ir tai, kad tokios
teisės įtvirtinimas, jos įgyvendinimas padeda pasiekti inter alia Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo įstatymų paskirtį – nustatyti tokią bausmės vykdymo tvarką, kad
atlikęs bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis
(Bausmių vykdymo kodekso 1 str. 2 d.). Be to, jos įtvirtinimu yra užtikrinama Europos
žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje garantuojama teisė į šeimos gyvenimo gerbimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje taikytiną teisinį reguliavimą, darė išvadą, jog iš
nurodytų Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio nuostatų nei eksplicitiškai, nei implicitiškai neišplaukia, kad intervalas tarp ilgalaikių pasimatymų, kurie yra suteikiami
nuteistiesiems sutuoktiniams, kurie abu atlieka laisvės atėmimo bausmę, būtinai turi
būti 6 mėnesiai. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog pataisos namai, be kita ko, užtikrindami
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas, turi imtis pozityvių veiksmų,
garantuojančių tinkamą teisės į šeimos gyvenimo gerbimą įgyvendinimą, kad asmeniui
atitinkant įstatymų keliamus reikalavimus jis galėtų palaikyti ryšius su savo artimaisiais ir tokiu būdu saugoti ir puoselėti savo šeimą. Pataisos namai negali numatyti ir
taikyti apribojimų, kurių įstatymai aiškiai nenumato ar kurie neišplaukia iš jo nuostatų
(2013 m. balandžio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-889/2013).
78. Pastebėtina, kad nuteistiesiems be Bausmių vykdymo kodekse numatytų privalomai suteikiamų trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų gali būti skiriami papildomi
susitikimai su šeima. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 7 dalį, nuteistiesiems, kurie laisvės atėmimo bausmę atlieka būdami priskirti paprastajai arba lengvajai
grupei, socialiniams ryšiams palaikyti pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno nutarimu gali būti suteikiami papildomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai
pasimatymai.
78.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad papildomo
pasimatymo suteikimas tiesiogiai su nuteistajam paskirtų nuobaudų klausimu nėra
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siejamas. Administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 pareiškėjas teigė patyręs neturtinės
žalos, nes jam neteisėtai paskirta nuobauda apribojo teisę gauti papildomą pasimatymą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 7 dalis
numato pataisos įstaigos teisę, o ne pareigą suteikti tokiems nuteistiesiems papildomus
pasimatymus. Įstatymas nesieja tokių pasimatymų suteikimo ar nesuteikimo su nuteistiesiems paskirtų nuobaudų buvimu ar nebuvimu. Byloje nebuvo jokių įrodymų, galinčių patvirtinti, kad pareiškėjui buvo atsisakyta suteikti papildomą pasimatymą su
giminaičiais būtent dėl tos priežasties, kad jam buvo paskirtos drausminės nuobaudos.
Atsižvelgus į tai, pareiškėjo skundas atmestas kaip nepagrįstas (2012 m. sausio 26 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012).
78.2. Teisės gauti papildomus pasimatymus aiškinimui aktuali ir administracinė
byla Nr. A146-746/2013, kurioje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino,
jog vien ta aplinkybė, kad abu sutuoktiniai atlieka laisvės atėmimo bausmę, jiems neatima teisės gauti papildomą ilgalaikį pasimatymą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 7 dalyje suformuluota įstatymų leidėjo valia, jog
nuteistiesiems, priskirtiems paprastajai arba lengvajai grupei, socialiniams ryšiams palaikyti gali būti suteikiami papildomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai, aiškiai
atriboja, kad Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 7 dalyje numatyti pasimatymai
yra papildomi, t. y. jie gali būti suteikti pagal šioje įstatymo normoje nustatytas sąlygas, jei nuteistasis yra pasinaudojęs Bausmių vykdymo kodekso 73 ir 74 straipsniuose ir 94 straipsnio 1 ir 6 dalyse numatytu ilgalaikių pasimatymų skaičiumi. Įvertinusi
ginčui aktualų teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija darė išvadą, kad Bausmių vykdymo
kodekso 94 straipsnio 7 dalyje numatyta galimybe gauti papildomų ilgalaikių ar trumpalaikių pasimatymų gali pasinaudoti ir nuteistieji sutuoktiniai, kurie abu atlieka laisvės atėmimo bausmę, jei jie atitinka papildomo ilgalaikio pasimatymo suteikimo sąlygas. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad vien ta aplinkybė, jog pareiškėjos sutuoktinis atlieka
laisvės atėmimo bausmę, savaime nereiškia, kad socialinių ryšių su juo palaikymas
neatitinka Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 7 dalyje nustatyto tikslo. Be kita
ko, byloje pažymėta, kad Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 7 dalyje numatyta
pataisos įstaigos vadovo diskrecija suteikti papildomą ilgalaikį ar trumpalaikį pasimatymą ir sprendžiant tokį prašymą turi būti įvertinama visuma aplinkybių, tarp jų nuteistojo asmenybė, jo elgesys laisvės atėmimo įstaigoje. Dėl Bausmių vykdymo kodekso
94 straipsnio 7 dalyje numatytos pataisos įstaigos direktoriaus ar jį pavaduojančio pareigūno diskrecijos suteikti (nesuteikti) papildomą ilgalaikį ar trumpalaikį pasimatymą
teisėjų kolegija pabrėžė, kad naudojimasis šia diskrecija turi būti motyvuotas atsižvelgiant į kiekvieną individualią situaciją, kad būtų galima įvertinti, ar atitinkamu atveju
naudojimasis įstatymų leidėjo suteikta diskrecija dėl papildomų ilgalaikių ar trumpalaikių pasimatymų skyrimo neprieštarauja bausmių vykdymo tikslams ir uždaviniams,
ar nebuvo peržengtos suteiktos diskrecijos ribos. Reikalavimas motyvuoti atsisakymą
suteikti papildomą pasimatymą nustatytas ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių
102 punkte (2013 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-746/2013;
taip pat žr. 2012 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-2836/2012).
79. Pastebėtina, kad ginčą dėl pasimatymų suteikimo nagrinėjantis teismas neturėtų iš esmės spręsti laisvės atėmimo įstaigoms pavestų klausimų. Administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012 teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas savo
sprendimu įpareigojo Panevėžio pataisos namus bausmių vykdymo įstatymuose nusta506
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tyta tvarka organizuoti pareiškėjo trumpalaikį pasimatymą su šioje įstaigoje kalinčia jo
sutuoktine. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis įpareigojimas nebuvo pagrįstas, nes, pirma,
teismas neturi imtis iš esmės spręsti kompetentingų institucijų veiklai priskirtų klausimų, antra, teismas, konstatavęs, kad teisinis reglamentavimas pagrindžia teisę pareiškėjui gauti trumpalaikį pasimatymą su sutuoktine nuteistąja, neturėjo galimybės įvertinti
kitų aplinkybių, svarbių organizuojant tokį pasimatymą, apie kurių buvimą ar nebuvimą nagrinėjamoje byloje informacijos nėra. Tokiais atvejais laisvės atėmimo įstaiga
įpareigotina pareiškėjo prašymą dėl pasimatymo su sutuoktine nuteistąja nagrinėti iš
naujo (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012).
IV.2. Teisė įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų (BVK 92 str.; SVĮ 28 str.)
80. Bausmių vykdymo kodekso 92 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuteistiesiems leidžiama už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigyti maisto produktų ir
būtiniausių reikmenų. Šiuo aspektu administracinėje byloje Nr. A146-1772/2013 pažymėta, kad prekybos tinklo įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų organizavimas laisvės atėmimo bausmės atlikimo įstaigose yra viena iš laisvės atėmimo bausmes
atliekančių nuteistųjų materialinio, buitinio aprūpinimo krypčių (2014 m. sausio 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1772/2013).
81. Bausmių vykdymo kodekso 92 straipsnio 2 dalies nuostatas įgyvendina teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus
tvarkos taisyklių XII skyrius „Nuteistųjų maisto produktų ir būtiniausių reikmenų įsigijimo tvarka“ (76–79 punktai) ir 18, 19 priedai. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 76 punkte nurodyta, kad nuteistiesiems draudžiamų įsigyti maisto produktų sąrašą
nustato šių taisyklių 18 priedas. Šioje srityje taip pat aktualus Kalėjimų departamento
prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-172 „Dėl
Tardymo izoliatorių parduotuvėms privalomų maisto produktų ir būtiniausių reikmenų asortimentų ir kainų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 84-3563). Pastebėtina, kad pagal šio įsakymo 2 punktą, Tardymo izoliatorių parduotuvėms privalomų maisto produktų ir būtiniausių reikmenų asortimentą rekomenduojama taikyti ir
areštinėms bei pataisos įstaigoms.
82. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs,
kad Bausmių vykdymo kodekso 92 straipsnio 1 dalyje numatyta nuteistųjų specialioji
teisė įsigyti maisto produktų nėra absoliuti. Šio straipsnio 2 dalimi įstatymų leidėjas
suteikė teisę Teisingumo ministerijai nustatyti pataisos įstaigose nuteistiesiems draudžiamų įsigyti maisto produktų sąrašą. Įsigyti maisto produktų nuteistieji gali tik už
asmeninėse sąskaitose turimus pinigus (Bausmių kodekso vykdymo 92 str. 1 d.). Šis
įstatymo reikalavimas reiškia, kad nuteistasis gali pasinaudoti specialiąja teise įsigyti neuždraustų maisto produktų tik tuo atveju, jei asmeninėje sąskaitoje turi lėšų, nes
įstatymų nustatytas nuteistųjų maitinimas nemokamai pagal fiziologines mitybos normas. Be to, specialioji teisė įsigyti maisto produktų gali būti ribojama įstatymų nustatyta tvarka. Tarp Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 dalyje numatytų nuobaudų, kurios gali būti skiriamos laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems,
numatytas uždraudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktų (2014 m. sausio 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1772/2013).
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83.1 Pastebėtina, kad administraciniuose teismuose daugiausia sprendžiami ginčai,
susiję su laisvės atėmimo vietose veikiančių parduotuvių tiekiamų prekių asortimento
klausimais:
83.1. Administracinėje byloje Nr. A146-1772/2013 pareiškėjas skundą teismui pateikė dėl to, kad Marijampolės pataisos namuose veikiančioje parduotuvėje nebuvo leidžiama įsigyti dirbtinio medaus ir pasaldinto sutirštinto kondensuoto pieno. Teisėjų
kolegija, remdamasi Kalėjimų departamento direktorius 2009 m. liepos 9 d. įsakymo
Nr. V-172 „Dėl Tardymo izoliatorių parduotuvėms privalomų maisto produktų ir būtiniausių reikmenų asortimentų ir kainų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu,
darė išvadą, kad Tardymo izoliatorių parduotuvėms privalomų maisto produktų asortimentas pataisos įstaigų vadovams yra rekomendacinio pobūdžio teisės aktas. Teismas,
įvertinęs Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 77 punkto ir Kalėjimų departamento
direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-221 patvirtintų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomo turto nuomos parduotuvių nuteistiesiems (suimtiesiems) veiklai
viešo konkurso būdu tvarkos taisyklių 8 ir 18.2 punktų nuostatas, sprendė, kad pataisos įstaigos administracija turi teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti sąlygas nuteistųjų
specialiosios teisės už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigyti maisto produktų
įstaigoje veikiančioje parduotuvėje realizavimui, tačiau, priešingai nei buvo nurodyta
pirmosios instancijos teismo sprendime, pataisos įstaiga neturi pareigos įsteigtoje parduotuvėje prekiauti pati. Ji neturi ne tik tokios pareigos, bet neturi ir tokios teisės. Byloje nustatyta, kad Marijampolės pataisos namų administracija apsisprendė vykdyti rekomendacinės teisės normos – Kalėjimų departamento direktorius įsakymu Nr. V-172
patvirtinto Tardymo izoliatorių parduotuvėms privalomo maisto produktų asortimento nuostatas. Į Maisto produktų asortimento grupes, be kita ko, įtrauktas kondensuotas
pienas (5 p.) ir medus (9 p.). Tačiau teisėjų kolegija pabrėžė, kad teisinis reguliavimas,
kuris nustatytas įsakymu Nr. V-172 patvirtintu Maisto produktų asortimentu, nenumato atitinkamos laisvės atėmimo įstaigos, kurioje veikia parduotuvė, administracijai pareigos užtikrinti, kad šiose parduotuvėse būtų konkrečių rūšių ir savybių maisto produktų. Pagal minėtos redakcijos teisės aktu nustatytą teisinį reguliavimą, laikytina, jog
įstaigos administracija užtikrina Maisto produktų asortimento nuostatas, jei veikiančioje parduotuvėje yra produktų, kurie patenka į maisto produktų grupes, nurodytas
šio Asortimento 1–11 punktuose. Byloje nustatyta, kad Marijampolės pataisos namuose veikiančioje parduotuvėje nuolat prekiaujama natūraliu medumi, taip pat atitinkamų rūšių kondensuotu pienu (sutirštintu pienu be cukraus, sutirštintu pienu su kakava
ir kt.), t. y. produktais, kurie patenka į maisto produktų grupes „medus“ ir „kondensuotas pienas“. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad
Marijampolės pataisos namų administracija dėl nagrinėjamam ginčui aktualių maisto
produktų grupių užtikrino, jog šioje įstaigoje veikiančioje parduotuvėje pareiškėjas galėtų pasinaudoti Bausmių vykdymo kodekso 92 straipsnio 1 dalyje numatyta teise už
asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigyti maisto produktų, kurie įtraukti į Maisto
produktų asortimente išvardytas maisto produktų grupes „medus“ ir „kondensuotas
pienas“. Byloje, be kita ko, pažymėta, kad pareiškėjas nepateikė į bylą įrodymų (medicininių išvadų), jog jo nurodytos prekės (dirbtinis medus ir pasaldintas sutirštintas pienas) jam yra reikalingos dėl sveikatos. Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymėjo, jog visuotinai žinoma, kad natūralūs produktai žmogaus sveikatai yra naudingesni. Tuo tarpu
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pareiškėjas be jokių argumentų reiškė pretenzijas, kad pataisos įstaigos parduotuvėje
negali nusipirkti dirbtinio medaus ir kito produkto, kuriam būdinga ta pati savybė
– sudėtyje yra cukraus. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Maisto produktų asortimente yra numatyti konditerijos gaminiai (šokoladas, saldainiai, sausainiai, vafliai),
taip pat uogienė, džemas. Taigi, esant poreikiui pirkti saldžių maisto produktų, pasirinkimas yra. Esant poreikiui pirkti pieno produktų, į Maisto produktų asortimentą
jie taip pat įtraukti. Apibendrinusi išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pareiškėjo
skundą atmetė kaip nepagrįstą (2014 m. sausio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1772/2013).
83.2. Administracinėje byloje Nr. A492-2794/2011 pareiškėjas teigė, jog jam nepagrįstai ribojama teisė įsigyti žalių bulvių. Vertindama šio skundo pagrįstumą, teisėjų
kolegija pabrėžė, jog Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir Taisyklės),
pavirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu
Nr. 194, 18 priede yra pateiktas Pataisos įstaigose nuteistiesiems draudžiamų įsigyti
(parduoti parduotuvėse) maisto produktų sąrašas. Šio sąrašo 7 punktas numato, jog
nuteistiesiems, laikomiems kamerose, draudžiami įsigyti produktai yra žalios bulvės,
miltai, makaronai, kruopos. Teismas atsižvelgė į atsakovo atstovės paaiškinimus, jog
teisės aktų nuostatos neleidžia pirkti bulvių, nes Kalėjimo kamerose nėra sudarytos sąlygos maisto gaminimui. Maistas yra gaminamas Kalėjimo virtuvėje ir patiekiamas asmenims į kameras. Todėl atsižvelgiant į Taisyklių 18 priedo 7 punktą, į atsakovo atstovės paaiškinimus ir į tai, kad pareiškėjas bausmę atlieka kameroje, nuspręsta, kad jam
teisė įsigyti žalių bulvių apribota pagrįstai ir teisėtai (2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A492-2794/2011).
83.3. Pastebėtina, kad Bausmių vykdymo kodekso 92 straipsnio 1 dalyje numatyta
nuteistųjų teisė už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigyti ne bet kokių reikmenų, o tik būtiniausių reikmenų. Administracinėje byloje Nr. A146-3002/2012 teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors būtiniausiųjų reikmenų sąrašas įstatymu neapibrėžtas, tačiau
neabejotina, kad šiam sąrašui priskirtini tokie daiktai, kurie laisvės atėmimo bausmę
atliekančiam asmeniui būtini kasdieniniam naudojimui (asmens higienos priemonės,
rūbai, avalynė, rašymo reikmenys ir pan.). Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčui aktualų teisinį reguliavimą, nustatė, kad pareiškėjo nurodyta prekė – bokso maišas – nėra
įtraukta nei į draudžiamų turėti daiktų sąrašą, nei į Tardymo izoliatorių parduotuvėms
privalomų būtiniausių reikmenų asortimentą. Sporto maišai į nuteistųjų laisvalaikio
ir sporto renginiams organizuoti skirtą inventorių taip pat neįtraukti. Teisėjų kolegija
konstatavo, kad laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų teisės įsigyti būtiniausiųjų reikmenų kontekste Marijampolės pataisos namų administracija negali būti pripažinta pažeidusia teisės aktų normas ir pareiškėjo teises. Be to, teisėjų kolegija pripažino, kad ginčijamas ribojimas, kaip matyti iš laisvės atėmimo bausmės vykdymo įstaigas
administruojančio Kalėjimų departamento argumentų, pagrįstas proporcingumo principu, kadangi nuteistųjų galimybės užsiimti koviniu sportu, susijusiu su smūgio technikos lavinimu, ribojimas kompensuojamas sąlygų sudarymu pataisos namuose užsiimti
kitomis sporto šakomis, o nuteistųjų agresijos valdymui siūloma psichologinė pagalba
(2012 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-3002/2012).
83.4. Administracinėje byloje Nr. A662-2438/2011 teisėjų kolegija taip pat akcentavo, jog tai, kad pageidaujamas įsigyti daiktas į draudžiamų daiktų sąrašą neįtrauktas,
nereiškia laisvės atėmimo įstaigos pareigos sudaryti galimybes šį daiktą įsigyti. Byloje
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nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į pataisos namų administraciją, prašydamas leisti įsigyti parduotuvėje vandens kaitinimo spiralę. Administracija informavo pareiškėją, kad
bendrovė, kuriai priklauso pataisos namuose veikianti parduotuvė, atsisako prekiauti
kaitinimo spiralėmis, nes jos kelia pavojų žmogaus gyvybei. Taip pat pažymėjo, kad
vietoje spiralės parduotuvėje galima užsisakyti elektrinį virdulį. Šiomis aplinkybėmis
teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors nei Bausmių vykdymo kodekso 1 priede „Daiktų
ir reikmenų, kuriuos draudžiama turėti laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems, sąrašas“, nei Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 8 priede nurodytame
daiktų ir reikmenų, kuriuos draudžiama turėti nuteistiesiems, sąraše, nei šių taisyklių
19 priede įtvirtintame Pataisos įstaigose nuteistiesiems draudžiamų įsigyti (parduoti
parduotuvėse) būtiniausių reikmenų sąraše vandens kaitinimo spiralė nėra nurodyta
kaip draudžiamas įsigyti ir turėti daiktas, tačiau šis daiktas nėra nurodytas ir Kalėjimų
departamento direktoriaus 2009 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-172 patvirtintame Tardymo izoliatorių parduotuvėms privalomų būtiniausių reikmenų asortimente. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad šis asortimentas yra rekomenduotas ir pataisos įstaigoms (minėto įsakymo 2 p.). Jame kaitinimo spiralės nėra numatytos, be to, drausmės grupėje
esančio nuteistojo teisė įsigyti ir naudotis šiuo daiktu nenumatyta ir Pataisos įstaigų
vidaus tvarkos taisyklėse. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjui buvo pasiūlyta alternatyva – įsigyti elektrinį virdulį, tačiau jis atsisakė tai padaryti. Atsižvelgusi į tai,
teisėjų kolegija darė išvadą, kad atsakovo veiksmai yra teisėti ir atlikti nepažeidžiant
pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų (2011 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-2438/2011).
IV.3. Teisė gauti pašto bei perduodamus siuntinius ir smulkiuosius paketus su
spauda (BVK 95 str.; SVĮ 25 str.)
84. Nuteistųjų teisė gauti pašto bei perduodamus siuntinius ir smulkiuosius paketus su spauda įtvirtinta Bausmių vykdymo kodekso 95 straipsnyje. Bausmių vykdymo
kodekso 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuteistiesiems leidžiama per šešis mėnesius gauti vieną pašto arba perduodamą drabužių, avalynės siuntinį. Pašto ir perduodamų drabužių, avalynės siuntinių, smulkiųjų paketų su spauda priėmimo ir įteikimo
nuteistiesiems, labdaros siuntų priėmimo ir paskirstymo nuteistiesiems tvarką nustato
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės (Bausmių vykdymo kodekso 95 str. 4 d.). Suimtieji teisę gauti vieną pašto ar perduodamą drabužių, avalynės siuntinį ir neribotą
kiekį smulkiųjų paketų su spauda turi kartą per tris mėnesius (Suėmimo vykdymo įstatymo 24 str. 1 d.). Pašto ar perduodamų drabužių, avalynės siuntinių, smulkiųjų paketų
su spauda priėmimo ir įteikimo tardymo izoliatoriuose laikomiems asmenims tvarka
ir labdaros siuntų priėmimo ir paskirstymo šiems asmenims tvarka nustatyta Tardymo
izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse (Suėmimo vykdymo įstatymo 24 str. 4 d.).
85. Aptariamu klausimu paminėtina administracinė byla Nr. A525-1439/2011. Šioje
byloje teisėjų kolegija išaiškino, kad nuteistasis, perkeltas į kamerų tipo patalpas, teisės
gauti siuntinius nepraranda, išskyrus atvejus, kai taikoma Bausmių vykdymo kodekso
119 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta nuobauda. Pareiškėjas skundą teismui, be
kita ko, pateikė dėl to, kad 2009 m. rugsėjo 2 d. nebuvo priimtas ir jam atitinkamai pateiktas jo brolio siuntinys. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui laikotarpiu, kai jo brolis at510
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nešė siuntinį į Pataisos namus, buvo taikoma nuobauda ir jis buvo perkeltas į kamerų
tipo patalpas. Teisėjų kolegija, sistemiškai aiškindama Bausmių vykdymo kodekso
86 straipsnio, 95 straipsnio 1 dalies ir 145 straipsnio nuostatas, pažymėjo, kad šiame
įstatyme papildomos nuostatos, susijusios su asmens, atviroje kolonijoje atliekančio
laisvės atėmimo bausmę teisės gauti siuntinius apribojimu, jį perkėlus į kamerų tipo
patalpas, nebuvo nustatytos. Teismas atkreipė dėmesį, kad Bausmių vykdymo kodekso X skyriaus skirsniai, reglamentuojantys bausmių atlikimo tvarką atskirose pataisos
įstaigose, apskritai atskirai neįtvirtino nuteistųjų teisės gauti drabužių, avalynės siuntinių, o tokia jų teisė ir jos įgyvendinimo tvarka buvo atskirai apibrėžta Bausmių vykdymo kodekso X skyriaus VI skirsnyje, nustačiusiame specialiąsias nuteistųjų, kuriems
paskirtos laisvės atėmimo bausmės, teises ir pareigas. Todėl nėra pagrindo teigti, jog
vien dėl to, kad pareiškėjas buvo perkeltas į kamerų tipo patalpas, jis prarado savo teisę
gauti siuntinius. Bausmių vykdymo kodekso 119 straipsnio 1 dalies 1 punktas įtvirtino
pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno teisę, pranešus Kalėjimų
departamento direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui ir prokurorui, įsakymu
laikinai sustabdyti nuteistųjų laiškų išsiuntimą, taip pat gautų laiškų, pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda įteikimą nuteistiesiems, jeigu nuteistieji imasi neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių pataisos įstaigos vidaus
tvarką. Tačiau byloje nebuvo duomenų, jog pareiškėjui būtų buvusi pritaikyta tokia
nuobauda (2011 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1439/2011).
IV.4. Teisė naudotis televizoriais, kompiuteriais ir
kitais daiktais (BVK 96 str.; SVĮ 27 str.)
86. Nuteistųjų teisė naudotis televizoriais, kompiuteriais ir kitais daiktais nustatyta Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad
nuteistiesiems, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose drausmės grupės laikymo sąlygomis, leidžiama naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus
pinigus įsigytais ar sutuoktinio, sugyventinio arba artimųjų giminaičių perduotais televizoriais, kompiuteriais, vaizdo leistuvais ir garso grotuvais, radijo imtuvais, kompiuterinių žaidimų aparatais ir kitais Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nurodytais
daiktais. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytų
daiktų techninius parametrus ir naudojimosi jais tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus
tvarkos taisyklės. Taigi, kaip ne kartą yra konstatavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nuteistojo teisė naudotis asmeniniu kompiuteriu nėra absoliuti. Šiuo
klausimu teismas taip pat yra pabrėžęs, jog teisė naudotis asmeniniu kompiuteriu nesuteikiama nuteistiesiems drausmės grupės laikymo sąlygomis (2013 m. gegužės 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-309/2013; 2013 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-383/2013).
87. Už dėl naudojimosi minėtais daiktais suvartotą energiją nuteistieji moka patys
Kalėjimų departamento direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-46 patvirtintų Nuteistųjų naudojamų daiktų elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo ir išlaidų
už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo taisyklių nustatyta tvarka. Pastebėtina, kad
šios taisyklės nenumato elektros skaitiklio arba kito elektros energijos suvartojimą parodančio prietaiso kameroje įrengimo. Administracinėje byloje Nr. A143-362/2012 tei511
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sėjų kolegija pažymėjo, jog taisyklėse yra pateiktas ir detaliai sureglamentuotas kitas
nuteistųjų elektros energijos asmeniniams tikslams apskaičiavimo ir apmokėjimo būdas, kuris yra taikomas, atsižvelgiant į nuteistųjų laikymo bausmių atlikimo vietose
specifiką (dažniausiai nuteistieji yra laikomi ne po vieną, o kartu su kitais nuteistaisiais,
jų laikymo vietos – kameros – nėra individualizuotos ir pan.). Ši elektros energijos sąnaudų apmokėjimo tvarka sureguliuota taip, kad neatima galimybės nuteistiesiems
naudotis leistinais naudotis elektros prietaisais ir tokios galimybės iš esmės nevaržo.
Teismas darė išvadą, kad ši tvarka atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus ir nesudaro sąlygų pažeisti nuteistųjų teises (2012 m. kovo 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-362/2012).
88. Pastebėtina, kad Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnyje įtvirtintus ir kitus
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nurodytus daiktus nuteistajam gali perduoti
ir paimti jo sutuoktinis, sugyventinis arba artimieji giminaičiai. Šios nuostatos taikymo
aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A525-1178/2013. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio nuostata aiškiai nurodo, jog perduoti
tam tikrą techniką nuteistajam gali ne bet kuris asmuo, o tik jo sutuoktinis, sugyventinis ar artimasis giminaitis. Atitinkamai, nuspręsta, kad šią techniką paimti gali taip pat
tik nuteistojo sutuoktinis, sugyventinis ar artimasis giminaitis. Šią išvadą patvirtino ir
Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 5 dalis, kurioje nurodyta, kad šio straipsnio
4 dalyje nurodytais atvejais paimti daiktai saugomi pataisos įstaigoje arba gali būti
grąžinami juos perdavusiems asmenims pagal jų arba nuteistojo rašytinį prašymą. Įvertinusi bylos faktines aplinkybes, teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjo kompiuterio
paimti atvykęs asmuo, nors pareiškėjo prašyme Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau
– ir Ligoninė) administracijai ir buvo nurodytas kaip asmuo, kuris gali atvykti paimti
pareiškėjo kompiuterio, nepateko į Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 1 dalyje
apibrėžtų asmenų ratą. Todėl Ligoninės administracija, vykdydama teisės aktų reikalavimus, pagrįstai ir teisėtai pareiškėjo kompiuterio jam neperdavė (2013 m. gegužės 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1178/2013).
89. Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 1 dalyje ir Pataisos įstaigų vidaus
tvarkos taisyklėse nurodytas daiktų sąrašas plečiamai administracinių teismų praktikoje nėra aiškinamas. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A756-2242/2011 teisėjų kolegija, remdamasi Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 1 dalimi ir Pataisos įstaigų
vidaus tvarkos taisyklių 173 punktu, konstatavo, kad teisė naudotis konvekcinėmis ir
(ar) mikrobangų krosnelėmis (keptuvėmis) nuteistiesiems nėra numatyta. Todėl atsakovų sprendimai, kuriais nebuvo tenkintas pareiškėjo prašymas leisti naudotis minėtais daiktais, pripažinti teisėtais ir pagrįstais (2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2242/2011).
90. Apžvelgiant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų teisės naudotis kompiuteriais įgyvendinimo ypatumus, aktuali administracinė byla Nr. A146-1223/2013. Šioje
byloje pareiškėjas teismo prašė įpareigoti Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą leisti
jam naudotis asmeniniu kompiuteriu 8 valandas per parą. Teisėjų kolegija, remdamasi Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis (1731 p.) ir Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymu
Nr. V-123 patvirtintais Nuteistųjų ir suimtųjų naudojimosi laisvės atėmimo vietose turimais asmeniniais kompiuteriais tvarkos aprašu bei Leidimo nuteistiesiems ar suimtiesiems naudotis asmeniniais kompiuteriais ilgiau kaip 3 valandas per parą kriterijais
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(toliau – ir Kriterijai), pažymėjo, kad bendroji taisyklė yra ta, jog paprastosios ir lengvosios grupės sąlygomis laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji ar suimtieji
asmeniniais kompiuteriais naudojasi ne ilgiau kaip tris valandas per parą įstaigos direktoriaus dienotvarkėje nustatytu metu. Teisėjų kolegija, išanalizavusi Kriterijų nuostatas, pažymėjo, kad laisvės atėmimo vietos direktoriaus ar jo įgalioto pareigūno diskrecija leisti nuteistiesiems ar suimtiesiems naudotis asmeniniais kompiuteriais ilgiau
kaip 3 valandas per parą nėra absoliuti, ji yra saistoma Bausmių vykdymo kodekso
96 straipsnio, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 1731 straipsnio, Naudojimosi
kompiuteriais tvarkos aprašo 1 ir 2 punktų bei Kriterijų 1, 2 punktų nuostatų. Tai reiškia, kad laisvės atėmimo vietos direktorius ar jo įgaliotas pareigūnas gali leisti naudotis
asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris valandas per parą tik paprastosios ir lengvosios
grupės sąlygomis laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems, kurie atitinka
vieną ar kelias Kriterijų 1.1–1.8 punktuose nurodytas sąlygas. Pareiškėjas Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėjimui nurodė, kad atitinka Kriterijų 1.5 punkto numatytas sąlygas – užsiima kūrybine veikla (rašo knygą). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nuteistojo
kūrybine veikla Kriterijų 1.5 punkto prasme yra ne bet koks nuteistojo naudojimasis kompiuteriu, kurį nuteistasis deklaruoja kaip tariamą kūrybinę veiklą, o tik tokia
veikla, kuria leista užsiimti Bausmių vykdymo kodekso 126 straipsnio (bylai aktuali
2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1863 redakcija) ir šį įstatymo straipsnį įgyvendinančių Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių XXII skyriaus „Nuteistųjų individualios
darbinės ir kūrybinės veiklos tvarka“ (bylai aktuali 2010 m. sausio 20 d. įsakymo Nr.
1R-22 redakcija) nustatyta tvarka. Pagal minėtą teisinį reguliavimą, lengvosios grupės
laikymo sąlygomis nuteistiesiems, kurie to pageidauja, pagal jų rašytinius prašymus
gali būti leista užsiimti individualia darbine ar kūrybine veikla, išskyrus draudžiamas
veiklos rūšis. Šis leidimas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu (Taisyklių 135 p.).
Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad jis prašymo pateikimo leisti naudotis asmeniniu
kompiuteriu 8 valandas per parą metu buvo kreipęsis raštu į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administraciją leidimo užsiimti kokia nors kūrybine veikla ir kad
buvo priimtas įsakymas, leidžiantis jam tokia veikla užsiimti. Atsižvelgusi į tai, teisėjų
kolegija nusprendė, kad pareiškėjas neatitiko teisės aktuose nustatytų sąlygų, kurias atitinkantiems nuteistiesiems gali būti leista naudotis asmeniniu kompiuteriu maksimalų
laiką – iki 8 valandų per parą (2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1223/2013; taip pat žr. 2013 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A146-309/2013).
IV.5. Teisė kreiptis į valstybės ar
savivaldybių institucijas (BVK 100 str.; SVĮ 15 str.)
91. Nuteistųjų teisė kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus bei
tarnautojus, visuomenines organizacijas ir tarptautines institucijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais reglamentuojama Bausmių vykdymo
kodekso 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 100 straipsnyje. Bausmių vykdymo kodekso
100 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnams
ir tarnautojams bei tarptautinėms institucijoms, kurių jurisdikciją ar kompetenciją
priimti Lietuvoje bausmes atliekančių nuteistųjų pareiškimus yra pripažinusi Lietu513
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vos Respublika, adresuoti pasiūlymai, prašymai (pareiškimai) ir skundai netikrinami
ir išsiunčiami per vieną darbo dieną nuo jų gavimo momento. Atsakymai į nuteistųjų
pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus per tris darbo dienas nuo jų
gavimo momento įteikiami nuteistiesiems pasirašytinai. Šio straipsnio 2 dalyje numatytų tarptautinių institucijų atsakymai nuteistiesiems įteikiami ne vėliau kaip per vieną
darbo dieną nuo jų gavimo momento (Bausmių vykdymo kodekso 100 str. 3 d.). Pastebėtina, jog įstatymas įtvirtina draudimą nuteistiesiems kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus bei visuomenines organizacijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais kitų nuteistųjų vardu arba ne
per pataisos įstaigos administraciją (Bausmių vykdymo kodekso 100 str. 6 d.).
92. Suimtųjų teisę kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis
ir skundais į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas reglamentuoja Suėmimo vykdymo
įstatymo 15 straipsnis. Remiantis Suėmimo vykdymo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi,
nusikalstamą veiką tiriančiam ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui, teismui,
kurio žinioje yra byla, Seimo kontrolieriui, teisingumo ministrui, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnams ir tarnautojams, tarptautinėms institucijoms, kurių
kompetenciją priimti asmenų, kuriems suėmimas vykdomas Lietuvoje, pareiškimus yra
pripažinusi Lietuvos Respublika, adresuoti pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai netikrinami ir turi būti išsiunčiami per vieną darbo dieną nuo jų gavimo
momento. Tuo metu atsakymai į suimtųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus per dvi darbo dienas nuo jų gavimo momento pasirašytinai įteikiami
suimtiesiems (Suėmimo vykdymo įstatymo 15 str. 3 d.). Suimtieji į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus bei tarnautojus ir nevyriausybines organizacijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais taip pat privalo kreiptis per
tardymo izoliatoriaus administraciją, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus
(Suėmimo vykdymo įstatymo 15 str. 4 d.).
93. Prieš apžvelgiant, kaip minėtas teisinis reguliavimas taikomas administracinių teismų praktikoje, reikia pažymėti, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas keletą
kartų yra kritikavęs Lietuvos teisės aktų nuostatas, ypač dėl nepakankamai apibrėžtos
„cenzūros“ sąvokos, dėl ko keletoje bylų buvo pripažintas institucijų piktnaudžiavimas
plačiu kalinių susirašinėjimo tikrinimu bei sulaikymu (žr. Europos Žmogaus Teisių
Teismo 2005 m. vasario 24 d. sprendimo byloje Jankauskas prieš Lietuvą, pareiškimo
Nr. 59304/00, 19–23 paragrafus, 2002 m. kovo 14 d. sprendimo byloje Puzinas prieš
Lietuvą (Nr. 1), pareiškimo Nr. 44800/98, 18–22 paragrafus; 2006 m. lapkričio 14 d.
sprendimo byloje Čiapas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 4902/02, 24–26 paragrafus;
2008 m. lapkričio 18 d. sprendimo byloje Savenkovas prieš Lietuvą, pareiškimo
Nr. 871/02, 96 paragrafą; 2001 m. liepos 24 d. sprendimo byloje Valašinas prieš Lietuvą,
pareiškimo Nr. 44558/98, 128 paragrafą). Nors pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo
praktiką kai kurios nuteistųjų korespondencijos kontrolės priemonės, tokios kaip atsitiktiniai patikrinimai (išskyrus laiškus, susijusius su teisminio nagrinėjimo klausimais
pagal vidaus teisę ar Konvenciją), gali būti vykdomos ir pačios savaime nėra nesuderinamos su Konvencija, tačiau tai nereiškia, kad korespondencija gali būti sustabdoma dėl joje reiškiamų skundų, susijusių su pataisos darbų įstaiga, arba užlaikoma, kol
tokius skundus iš pradžių išnagrinės pataisos darbų įstaigos administracija (Europos
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Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. sausio 9 d. sprendimo byloje Puzinas prieš Lietuvą
(Nr. 2), pareiškimo Nr. 63767/00, 33 paragrafas).
94. Konstitucinės teisės kritikuoti bei skųsti valstybės institucijų bei pareigūnų
sprendimus užtikrinimo laisvės atėmimo vietose svarba ne kartą pripažinta Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo. Administracinėje byloje Nr. I143-22/2011 teisėjų kolegija pažymėjo, kad Bausmių vykdymo kodekso 11 straipsnio 1 dalies 2 punkto
bei 100 straipsnių nuostatos, kiek tai susiję su nuteistųjų teise kreiptis su pasiūlymais,
prašymais (pareiškimais) ir skundais į valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą,
pareigūną – yra konkretizuota Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalimi laiduojamos piliečių teisės kritikuoti ir apskųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų
sprendimus išraiška. Jose yra įtirtinta nuteistųjų, inter alia atliekančių laisvės atėmimo bausmes, konstitucinė teisė kritikuoti bei skųsti valstybės institucijų bei pareigūnų sprendimus. Bausmių vykdymo kodekso 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bausmes
atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams
įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos
Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis. Nėra jokių teisinių argumentų teigti, jog
šios konstitucinės teisės įgyvendinimui nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo
bausmes, gali būti taikomi apribojimai, nenumatyti įstatymuose ar neišplaukiantys iš jų
(2011 m. gruodžio 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I143-22/2011).
95. Minėta byla taip pat aktuali teisės kreiptis į valstybės institucijas ar jų pareigūnus tam tikrų įgyvendinimo sąlygų aiškinimui. Administracinėje byloje
Nr. I143-22/2011 buvo ginčijama Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių nuostata, pagal
kurią dokumentų kopijos įstaigose buvo daromos tik tada, kai nuteistasis buvo mokus.
Atsižvelgiant į tai, jog apžvelgiamoje norminėje administracinėje byloje buvo vertinamas klausimas dėl teisinio reguliavimo, liečiančio nuteistųjų teisę apskųsti valstybės
institucijų ar pareigūnų sprendimus, inter alia kelti klausimą ir dėl bausmių vykdymo
institucijų ar pareigūnų veiksmų ir sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo, pripažinta,
jog atitinkamoms valstybės institucijoms, taip pat ir atsakovui, kyla pareiga užtikrinti
visas galimybes nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmes, tinkamai ir laiku įgyvendinti konstitucinę teisę kritikuoti bei skųsti valstybės institucijų bei pareigūnų sprendimus. Vertinant nurodytos asmenų, taip pat ir nuteistųjų, atliekančių laisvės
atėmimo bausmes, teisės realizavimą, pažymėta, jog tam tikrais atvejais, asmenims siekiant veiksmingai, tinkamai ir laiku įgyvendinti savo teisę apskųsti valstybės institucijos ar pareigūno veiksmus ar sprendimus, gali kilti būtinybė kartu su skundu pateikti
atitinkamus dokumentus (jų kopijas). Išplėstinės teisėjų kolegijos teigimu, šiuo aspektu
akivaizdu, jog galimybė su skundu (prašymu, pareiškimu) pateikti ir būtinus papildomus dokumentus (jų kopijas) gali būti vertinama kaip neatsiejamas teisės apskųsti atitinkamus sprendimus elementas, kadangi nesant tokios galimybės, šios teisės tinkamas
ir efektyvus realizavimas gali būti apsunkintas ar suvaržytas. Išplėstinė teisėjų kolegija
atkreipė dėmesį, jog galimos situacijos, kai konkrečiu laikotarpiu nuteistasis, atliekantis laisvės atėmimo bausmę, objektyviai gali neturėti asmeninių lėšų sumokėti už jam
būtinų, siekiant laiku ir tinkamai realizuoti savo konstitucinę teisę apskųsti valstybės
institucijų ar pareigūnų sprendimus ar veiksmus, dokumentų kopijų padarymą. Tačiau
ginčijamu teisiniu reguliavimu, imperatyviai nustačius, jog pataisos įstaigos privalo padaryti nuteistųjų prašomų dokumentų ar medžiagos kopijas tik tuo atveju, jei pareiš515
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kėjas prašymo pateikimo metu yra mokus, ir nenumačius jokios tvarkos, kaip prašymo pateikimo metu nemokus nuteistasis galėtų gauti jam būtinas dokumentų kopijas
(sumokant vėliau ar pan.), sudaromos prielaidos tam tikrais atvejais apriboti nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes, galimybę tinkamai ir veiksmingai realizuoti
savo konstitucinę teisę kritikuoti ir / ar apskųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų sprendimus, nors nėra teisinių argumentų, pagrindžiančių tokio ribojimo būtinumą. Atsižvelgusi į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog teisingumo
ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos
taisyklių 193 punktas tiek, kiek jame nebuvo nustatytas teisinis reguliavimas, užtikrinantis nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, galimybę laiku gauti reikiamas
dokumentų ar medžiagos kopijas, siekiant tinkamai realizuoti savo teisę kritikuoti ir /
ar apskųsti valstybės įstaigas ar pareigūnus, jei šio prašymo pateikimo metu nuteistasis
nėra mokus, prieštaravo Bausmių vykdymo kodekso 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir
100 straipsniui (2011 m. gruodžio 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I143-22/2011; taip pat žr. 2012 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1194/2012).
96. Pastebėtina, kad pareiškėjo ginčo su laisvės atėmimo įstaigos pareigūnu metu
išreikšti ketinimai rašyti skundus negali būti pagrindas skirti Bausmių vykdymo kodekse numatytas nuobaudas. Administracinėje byloje Nr. A442-1672/2008 nustatyta,
kad pareiškėjas ginčo metu pareigūnui pasakė, jog rašys skundus dėl pareigūno veiksmų. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Bausmių vykdymo kodekso 100 straipsnis
suteikia teisę nuteistiesiems rašyti skundus teismams ir kitoms institucijoms. Teisėjų
kolegijos vertinimu, nuteistojo pasakymas, jog jis pasinaudos jam įstatymo suteikta teise, negali būti laikomas grasinimu (psichiniu smurtu), todėl šiuo atveju nebuvo
ir pagrindo bausti pareiškėją už Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies
8 punkto, įtvirtinančio draudimą naudoti psichinį smurtą prieš kitus asmenis, pažeidimą
(2008 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1672/2008).
IV.6. Teisė paskambinti telefonu (BVK 102 str.; SVĮ 23 str.)
97. Teisė paskambinti telefonu yra viena iš nuteistųjų, atliekančių bausmę pataisos namuose, objektyviųjų teisių (Bausmių vykdymo kodekso 102 str.). Ja naudotis
gali visi nuteistieji, nepriklausomai nuo to, kuriai iš Bausmių vykdymo kodekso 73–75
straipsniuose numatytų grupių jie yra priskirti, tačiau naudojimosi šia teise apimtys
skiriasi, priklausomai nuo priskyrimo grupei. Nuteistųjų, priskirtų lengvajai grupei,
teisės paskambinti telefonu apimtis nėra ribojama (Bausmių vykdymo kodekso 74 str.
1 d. 4 p.). Priskirtieji paprastajai grupei šia teise gali naudotis vieną kartą per savaitę
(Bausmių vykdymo kodekso 73 str. 1 d. 4 p.), o priskirti drausmės grupei – vieną kartą per mėnesį (Bausmių vykdymo kodekso 73 str. 1 d. 3 p.). Administracinėje byloje
Nr. A146-968/2011 teisėjų kolegija pažymėjo, kad tokiu diferencijavimu, be kita ko, užtikrinamas Bausmių vykdymo kodekso 8 straipsnyje įtvirtintas bausmių vykdymo
individualizavimo principas – atskirų bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas reglamentuojančiuose Bausmių vykdymo kodekso skyriuose numatytos pataisos priemonės
nuteistiesiems taikomos atsižvelgiant į jų asmenybę bei elgesį bausmės atlikimo metu,
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taip pat į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį (2011 m. balandžio
26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-968/2011).
98. Kalbant apie suimtųjų teisę paskambinti, pažymėtina, kad pagal Suėmimo
vykdymo įstatymo 23 straipsnį suimtiesiems telefoninių pokalbių su giminaičiais, sutuoktiniu ar sugyventiniu skaičius neribojamas, tačiau telefoninį pokalbį tardymo izoliatoriaus administracija leidžia tik norinčio paskambinti telefonu suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra
byla, rašytiniu sutikimu.
99. Pastebėtina, kad apžvelgiamoje srityje priimti teisės aktai nenustato, jog pokalbis telefonu laisvės atėmimo įstaigoje laikomam asmeniui turi būti suteiktas nedelsiant,
kai jis paprašo. Administracinėje byloje Nr. A146-250/2013 pareiškėjas reikalavimą dėl
neturtinės žalos atlyginimo kildino iš to, jog Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija pagal pareiškėjo 2012 m. kovo 29 d. pateiktą prašymą neleido jam paskambinti
sūnui prašyme nurodytu laiku, t. y. 2012 m. kovo 29 d. 18.45 val. Iš įrašų ant pareiškėjo
2012 m. kovo 29 d. prašymo paskambinti telefonu buvo matyti, kad šį prašymą įstaigos
administracija gavo anksčiau nei Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 29 d.
nutartį, kuria teismas davė kaltinamajam (pareiškėjui) daugkartinį sutikimą telefoniniams pokalbiams, todėl pareiškėjui (suimtajam) paaiškino, jog reikalingas jam suėmimą paskyrusio teismo sutikimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, konstatavo, kad tai atitinka Suėmimo vykdymo įstatymo 23 straipsnio, kuris reglamentuoja
suimtųjų teisę paskambinti telefonu, 1 dalies reikalavimus. Byloje nustatyta, kad teismo
nutartį, kuria teismas davė pareiškėjui daugkartinį sutikimą telefoniniams pokalbiams
su 5 išvardytais šeimos nariais, Šiaulių tardymo izoliatoriaus gavo 2012 m. kovo 29 d.
15.30 val. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad dokumento Šiaulių tardymo izoliatoriuje, kaip
bet kurioje kitoje įstaigoje, gavimas turi būti atitinkamai įformintas (dokumentas užregistruotas, peržiūrėtas kompetentingo darbuotojo, nukreiptas vykdytojui). Teisėjų
kolegijos vertinimu, atsakovo atstovas pagrįstai akcentavo, kad minėta teismo nutartis
įstaigoje buvo gauta likus vienai valandai iki darbo laiko pabaigos (16.30 val.). Tai, kad
teismo nutarties gavimas įformintas pagal raštvedybos ir vidaus tvarkos taisykles ir ji
nukreipta vykdyti pagal paskirtį atsakingiems pareigūnams 2012 m. kovo 30 d., suteikė
pagrindą teismui konstatuoti, kad teismo nutartis buvo perduota vykdyti per protingą
terminą. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad nei Suėmimo vykdymo įstatymo 23 straipsnis,
nei Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių XII skyrius „Suimtųjų skambinimas
telefonu“, nei kitos teisės normos nenustato, kad pokalbis telefonu suimtajam turėtų
būti suteiktas nedelsiant, kai jis paprašo. Atsižvelgus į paminėtą, pareiškėjo reikalavimas atlyginti tariamą žalą atmestas kaip nepagrįstas (2013 m. vasario 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-250/2013).
100. Apžvelgiamoje srityje administraciniai teismai daugiausia nagrinėjo ginčų,
susijusių su Bausmių vykdymo kodekso 102 straipsnio 1 dalyje numatyta pataisos įstaigos administracijos teise leisti papildomai vieną kartą paskambinti telefonu. Administracinių teismų praktikoje akcentuojama, kad įstatymas nustato pataisos įstaigos
direktoriaus teisę leisti papildomai vieną kartą paskambinti telefonu, jei to prašo nuteistasis dėl svarbių aplinkybių. Tačiau nepaisant pataisos įstaigos direktoriui suteiktos
diskrecijos teisės nuspręsti dėl papildomo skambučio suteikimo, šis, kaip ir bet kuris
kitas viešojo administravimo subjekto funkcijas įgyvendinančio pareigūno (institucijos) sprendimas, turi būti motyvuotas. Tik motyvuotas sprendimas gali būti laikomas
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pagrįstu (Viešojo administravimo įstatymo 8 str.). Motyvavimo pareiga turėtų apimti nuteistojo prašyme pateiktų svarbių aplinkybių įvertinimą bei argumentų dėl priimamo sprendimo pateikimą (2011 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-968/2011).
101. Pažymėtina, kad pagal administracinėje byloje Nr. A146-968/2011 pateiktą
išaiškinimą, teisė gauti papildomą skambutį gali būti įgyvendinama tik pasinaudojus
Bausmių vykdymo kodekso 73–75 straipsniuose numatyta pokalbio telefonu teise.
Administracinėje byloje Nr. A146-968/2011 pareiškėjas kreipėsi į teismą, teigdamas, kad
buvo pažeista jo teisė bendrauti su šeima, nes jam nebuvo suteikta papildoma teisė paskambinti telefonu mamai, kuriai atlikta akies operacija. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas, kuris buvo priskirtas drausmės grupei, vis dar nebuvo pasinaudojęs pagal Bausmių
vykdymo kodekso 75 straipsnio 1 dalį jam priklausančiu skambučiu už tą kalendorinį mėnesį. Atsižvelgus į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, Drausmės komisijos posėdyje
priimtas protokolinis sprendimas nesuteikti pareiškėjui papildomo skambučio buvo
objektyviai pagrįstas. Šiame kontekste teisėjų kolegija, sistemiškai aiškindama aktualaus teisinio reguliavimo nuostatas, reglamentuojančias teisę paskambinti telefonu, bei
atsakydama į pareiškėjo argumentus, susijusius su jo teisės bendrauti su šeima ribojimu, akcentavo, kad šios teisės ribojimai, jeigu jie yra nustatyti įstatymu ir pagrįsti, patys savaime negali būti suprantami, kaip teisių pažeidimas. Pačiame Bausmių vykdymo
kodekse yra nustatyti teisės paskambinti telefonu ribojimai, atsižvelgiant į tai, kuriai
grupei priskirtas nuteistasis. Be to, įstatymas nustato pataisos įstaigos direktoriaus diskrecijos teisę nuspręsti dėl papildomo skambučio suteikimo. Teisėjų kolegija, įvertinusi
pareiškėjo prašyme nurodytą aplinkybę, kuria jis grindė poreikį papildomai pasikalbėti telefonu su tėvais, pastebėjo, kad artimo šeimos nario liga (tuo labiau – operacija)
paprastai galėtų būti pripažįstama svarbia tokio prašymo pateikimo priežastimi. Kartu
pažymėta, kad po apelianto motinos operavimo dienos, jis turėjo, tačiau savo laisvu apsisprendimu nesinaudojo Bausmių vykdymo kodekso 75 straipsnio 1 dalyje jam numatyta pokalbio telefonu teise. Byloje taip pat nustatyta, kad mamos pooperaciniu laikotarpiu pareiškėjas du kartus savo nuožiūra pasinaudojo teise paskambinti telefonu, t. y.
turėjo galimybę bendrauti su artimaisiais jam svarbiu laikotarpiu, ši jo teisė nebuvo
suvaržyta daugiau nei tai numato įstatymas. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad sprendžiant
dėl papildomo pokalbio telefonu suteikimo nuteistajam turi būti įvertintos jo nurodomos svarbios aplinkybės, tačiau kartu turi būti atsižvelgiama ir nuteistojo asmenybę
bei elgesį bausmės atlikimo metu (Bausmių vykdymo kodekso 8 str.). Bylos duomenys
patvirtino, kad pareiškėjui už pataisos įstaigoje nustatytų režimo reikalavimų nesilaikymą buvo paskirtas įspėjimas. Ši aplinkybė buvo reikšminga sprendžiant dėl papildomo pokalbio telefonu suteikimo. Todėl Drausmės komisijos posėdyje į šią aplinkybę buvo atsižvelgta pagrįstai. Teisėjų kolegija nusprendė, jog atsižvelgiant į Bausmių
vykdymo kodekso 102 straipsnio 1 dalyje numatyto sprendimo pobūdį (sprendimas
priimamas realizuojant diskrecinę teisę) ginčijamas pataisos įstaigos sprendimas buvo
teisėtas ir pagrįstas. Teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos kontekste taip pat atkreipė
dėmesį į tai, kad vienkartinis prašymo leisti papildomai paskambinti telefonu atvejis
negali būti pripažintas ryšių su šeima apribojimu. Įstatymu numatyta apelianto teisė
paskambinti kartą per mėnesį nebuvo suvaržyta. Be to, atsižvelgiant į Bausmių vykdymo kodekso nuostatas, ryšys su šeima gali būti palaikomas ne tik telefonu, bet ir kitais
Bausmių vykdymo kodekso nustatytais būdais, pavyzdžiui, Bausmių vykdymo kodekso
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75 straipsnio 1 dalis numato drausmės grupei priskirto nuteistojo teisę gauti ir siųsti
neribotą kiekį laiškų. Ši apelianto teisė nebuvo apribota (2011 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-968/2011).
102. Pastebėtina, kad sprendžiant dėl Bausmių vykdymo kodekso 102 straipsnio
1 dalyje numatytos teisės leisti papildomai paskambinti, gali būti atsižvelgiama į nuteistajam paskirtas nuobaudas, kaip tai konstatuota minėtoje administracinėje byloje
Nr. A146-968/2011. Tačiau ši teisė tiesiogiai nėra siejama su aplinkybe, ar nuteistajam
yra paskirtos tam tikros nuobaudos. Administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 pareiškėjas, be kita ko, teigė, kad neteisėtai paskirta nuobauda jam sutrukdė gauti papildomus pokalbius telefonu su artimaisiais giminaičiais. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad įstatymas nesieja teisės paskambinti suteikimo su nuteistiesiems paskirtų nuobaudų buvimu ar nebuvimu. Telefoninių pokalbių skaičių nustato Bausmių vykdymo kodekso 73–75, 79, 80, 85, 86, 91 ir 152 straipsniai. Tačiau Bausmių vykdymo kodekso
102 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pataisos įstaigos direktorius turi teisę leisti papildomai vieną kartą paskambinti telefonu, jei to prašo nuteistasis dėl svarbių aplinkybių.
Leisti nuteistajam papildomai paskambinti telefonu taip pat yra pataisos įstaigos teisė,
o ne pareiga. Įstatymas nenumato, kad šios teisės realizavimas yra priklausomas nuo
to, ar nuteistajam yra paskirtos drausminės nuobaudos. Byloje nebuvo jokių įrodymų,
galinčių patvirtinti, kad pareiškėjui buvo atsisakyta leisti papildomai paskambinti telefonu būtent dėl tos priežasties, kad pataisos įstaigos administracijos nutarimais jam
buvo paskirtos drausminės nuobaudos (2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A756-143/2012).
IV.7. Teisė į trumpalaikę išvyką už
pataisos įstaigų ribų (BVK 105 str.; SVĮ 30 str.)
103. Nuteistųjų teisę į trumpalaikę išvyką už pataisos įstaigų ribų reguliuoja Bausmių vykdymo kodekso 105 straipsnis. Minėto straipsnio l dalyje nurodyta, jog nuteistiesiems, išskyrus atliekančius laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, gali būti
leidžiama išvykti už šių pataisos įstaigų ribų ne ilgiau kaip dešimčiai parų dėl sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio mirties ar sunkios ligos, gresiančios ligonio
gyvybei, taip pat dėl gaivalinės nelaimės, padariusios didelės materialinės žalos nuteistajam ar jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams. Nuteistųjų teisės į trumpalaikę išvyką už pataisos įstaigų ribų įgyvendinimo sąlygas nustato Bausmių vykdymo kodekso 105 straipsnio 2 dalis. Remiantis Bausmių vykdymo kodekso
105 straipsnio 2 dalimi, leidimo išdavimas išvykti už pataisos įstaigos ribų priklauso
nuo nuteistojo asmenybės, elgesio bausmės atlikimo metu, kokia bausmės dalis atlikta.
104. Nuteistųjų teisės į trumpalaikę išvyką aiškinimui aktuali administracinė
byla Nr. A822-128/2013. Apžvelgiamu atveju pareiškėjas kreipėsi į laisvės atėmimo įstaigos administraciją, prašydamas jį išleisti namo dėl tėvo sunkios ligos ir vėliau dėl
jo mirties. Tačiau toks leidimas suteiktas nebuvo. Pataisos įstaiga atsisakymą motyvavo ta aplinkybe, kad iš gydymo įstaigos gautoje pažymoje nebuvo nurodyta, jog liga
yra sunki ar gresia ligonio gyvybei. Įvertinusi pateiktos pažymos turinį, teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėtu atveju atsakovas iš minėtos pažymos turinio pats galėjo
spręsti apie ligos sunkumą (pažymoje nurodyta, kad ligonis guli reanimacijos opera519
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cinės skyriuje ir kad jam smegenų koma). Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija sutiko
su atsakovo pozicija, kad teisės aktai nenumato atsakovui pareigos suteikti nuteistajam trumpalaikes išvykas, tačiau akcentavo, kad sprendimai nesuteikti trumpalaikių
išvykų turėtų būti motyvuoti ir nekelti abejonių dėl to, kad atsakovas piktnaudžiauja
valdžia. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo
Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį, Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos
(pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi
įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių
gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus,
humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir
viešumo principais. Pataisos namai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje
taip pat privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo
subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o
veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Viešojo administravimo įstatymo
3 str. 1 p.). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės
aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Šių nuostatų
kontekste įvertinusi atsakovo veiksmus, teisėjų kolegija nusprendė, kad atsakovo atstovo veiksmai buvo nemotyvuoti ir nesuderinami su teisės aktų reikalavimais bei laikė
juos neteisėta veikla, galinčia sudaryti pagrindą neturtinei žalai atlyginti. Atsižvelgus
į nustatytas aplinkybes, pareiškėjui priteista iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos pataisos įstaigos, 5 000 litų neturtinės žalos dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, nesuteikiant
jam trumpalaikių išvykų, siekiant aplankyti sergantį tėvą ir sudalyvauti tėvo laidotuvėse (2013 m. sausio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-128/2013).
V. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų darbas
105. Pagal Bausmių vykdymo kodeksą darbas yra viena iš nuteistųjų, kuriems
paskirta laisvės atėmimo bausmė, pataisos priemonių (Bausmių vykdymo kodekso
111 str.). Kaip pažymėta administracinėje byloje Nr. A146-1396/2011, šios pataisos priemonės pagrindinis tikslas – paruošti asmenį integracijai į visuomenę bei išmokyti nuteistąjį gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis (2011 m. gegužės 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1396/2011). Nuteistųjų darbas yra esminis
nuteistųjų laisvės atėmimu resocializacijos elementas ir turi didelę reikšmę jų pataisos
procese (2012 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1956/2012).
106. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 125 straipsnio 1 dalį, kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis privalo dirbti, jeigu jam darbą siūlo pataisos įstaigos administracija. Šios pareigos įgyvendinimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Baus520
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mių vykdymo kodekso XI skyriaus antrasis skirsnis (dėl suimtųjų įtraukimo į darbą
žr. Suėmimo vykdymo įstatymo 7 str. 1 d. 7 p.; 40 str.). Iš Bausmių vykdymo kodekso
antrojo skirsnio normų visumos matyti, jog laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų darbas yra skirstomas į mokamą darbą (tokiam darbui yra taikomos kodekso
131 straipsnio nuostatos dėl jo apmokėjimo) ir nemokamą darbą (tokį darbą reglamentuoja tik viena, speciali šio skirsnio norma – 134 straipsnis) (2013 m. lapkričio 19 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1898/2013).
107. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sistemiškai aiškindamas Bausmių vykdymo kodekso antrojo skirsnio normas, administracinėje byloje
Nr. A143-1898/2013 konstatavo, kad nuteistųjų mokamas ir nemokamas darbas yra
jiems privalomas. Vis dėlto teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad prievolės dirbti mokamą ir nemokamą darbą realizavimo būdai yra skirtingi. Pirmuoju atveju (įtraukiant
nuteistuosius į mokamą darbą) yra numatytos tokio darbo paskyrimo alternatyvos,
priklausančios nuo pataisos įstaigos administracijos valios parinkti nuteistajam vienokį arba kitokį darbą, atsižvelgiant į nuteistųjų darbingumą, jų turimą kvalifikaciją
(125 str.), antruoju atveju (įtraukiant nuteistuosius į nemokamą darbą) tokio pasirinkimo nėra, o yra tik imperatyvo būdu nustatyti tokio darbo apribojimai jo paskirties
prasme ir jo atlikimo tvarka ir laikas (134 str.). Nurodyti nuteistųjų mokamo ir nemokamo darbo skirtumai leido teisėjų kolegijai daryti išvadą, kad nuteistųjų įtraukimas į
nemokamą darbą nėra saistomas jokiais priklausančiais nuo nuteistųjų valios (pageidavimų ir pan.) apribojimais. Kitaip tariant, Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnio
1 dalyje nurodytas nuteistųjų darbas yra jiems privalomas darbas be jokių (išskyrus
sveikatos būklę) išlygų. Viena vertus, tai reiškia, kad toks nuteistiesiems skirtas imperatyvas gali būti paneigtas tik kita specialia norma, kurioje išimtis iš šios taisyklės būtų
suformuluota aiškiai ir nedviprasmiškai. Kita vertus, atsižvelgiant į Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas, kurių yra būtina laikytis įtraukiant nuteistąjį į nemokamus darbus, konstatuota, kad paskyrimas nuteistajam atlikti
nemokamą darbą gali būti pripažintas neteisėtu, jeigu konkrečioje situacijoje nebuvo
laikomasi nors vienos iš šių sąlygų (2013 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1898/2013; 2013 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-1449/2013).
108. Iš nuoseklios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad nuteistųjų įtraukimas į darbus įstatymų nustatyta tvarka draudžiamu priverčiamuoju darbu nelaikomas (2012 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1956/2012; 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1461396/2011; 2012 m. lapkričio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2686/2012;
2009 m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-946/2009; 2013 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1449/2013 ir kt.).
109. Pastebėtina, kad minėta išvada Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje buvo suformuota, laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio
3 ir 5 dalies nuostatų, įtvirtinančių, kad priverčiamasis darbas draudžiamas, tačiau juo
nelaikomas įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas, bei atsižvelgus į priverstinio ar privalomo darbo draudimą įtvirtinančius tarptautinius dokumentus: 1950 m.
Europos žmogaus teisių konvenciją, Jungtinių Tautų 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir
politinių teisių paktą, Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. Konvenciją dėl privers521
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tinio ar privalomojo darbo bei 1957 m. Konvenciją dėl priverstinio darbo panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą akcentavo, jog pagal Europos
žmogaus teisių konvencijos 4 straipsnį, sąvoka „priverstinis ar privalomasis darbas“ negali reikšti kokio nors darbo, kurį paprastai reikalaujama atlikti kalinimo metu, taikant
šios Konvencijos 5 straipsnio nuostatas, ir darbo lygtinio atleidimo nuo tokio kalinimo laikotarpiu (3 d. (a) p.) (žr. 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A822-2686/2012; 2012 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A146-1956/2012 bei jose nurodytą Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką).
110. Pastebėtina, kad Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pareigos atlikti nemokamą darbą teisėtumas ne kartą buvo ginčijamas administracinių teismų praktikoje. Administracinėje byloje Nr. A146-1396/2011 pareiškėjas ginčijo
paskirtą nuobaudą už tai, kad atsisakė atlikti tvarkinio darbą. Pareiškėjo teigimu, atsakovas nesuteikė jam teisės pasirinkti darbą su jį tenkinančiu atlyginimu, verčia dirbti
be atlygio už darbą ir socialinės apsaugos, o tai prieštarauja priverčiamojo darbo draudimui. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas priverčiamojo darbo draudimas. Šio Konstitucijos straipsnio
6 dalyje įtvirtinta, kad priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas
teismo nuteistųjų darbas. Be to, Europos žmogaus teisių konvencijos 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad niekas negali būti verčiamas dirbti priverstinį ar privalomąjį darbą. Aptariamo Konvencijos straipsnio 3 dalyje išaiškinta, kad šiame straipsnyje sąvoka
„priverstinis ar privalomasis darbas“ negali reikšti: a) kokio nors darbo, kurį paprastai reikalaujama atlikti kalinimo metu, taikant šios Konvencijos 5 straipsnio nuostatas,
ir darbo lygtinio atleidimo nuo tokio kalinimo laikotarpiu. Atsižvelgusi į šias nuostatas, teisėjų kolegija nusprendė, kad nei Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei Europos
žmogaus teisių konvencija nuteistųjų darbo nelaiko privalomu ar priverstiniu, todėl šių
teisės aktų kontekste galima daryti išvadą, jog nuteistųjų darbas gali būti ne tik teisė,
bet ir pareiga. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį į Europos kalėjimų taisyklių
26 punktą, kuriame, be kita ko, nurodoma, kad darbą kalėjime apskritai reikėtų vertinti kaip pozityvų kalinimo režimo elementą. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Bausmių
vykdymo kodekso 125 straipsnio 1 dalies imperatyvų pobūdį, atmetė pareiškėjo argumentus, esą atsakovas suvaržė jo teisę pasirinkti darbą pagal jį tenkinantį atlyginimą.
Teismas pabrėžė, kad kol pareiškėjas atlieka terminuotą laisvės atėmimo bausmę, jam
taikomi įstatymų numatyti laikini suvaržymai ir apribojimai, kaip tai numatyta Bausmių vykdymo kodekso 10 straipsnio 1 dalyje. Nustatęs, kad pareiškėjas nevykdė taikomo režimo reikalavimų, teismas konstatavo, kad tai pagal Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnį yra pakankamas pagrindas jam skirti šioje teisės normoje nustatytas
nuobaudas. Atsižvelgusi į tai, kad nuteistųjų darbas yra jų pareiga (Bausmių vykdymo
kodekso 125 str. 1 d.), teisėjų kolegija darė išvadą, jog laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis (išskyrus Bausmių vykdymo kodekso125 str. 2 d., 167str. 3 d.), atsisakydamas dirbti pataisos įstaigos administracijos pasiūlytą darbą, pažeidė bausmės
atlikimo režimo reikalavimą tiksliai ir nenukrypstamai atlikti savo pareigas (Bausmių
vykdymo kodekso 112 str. 2 d.), o įstatymu nustatytos pareigos dirbti nevykdymas
yra pagrindas skirti Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje numatytą nuobaudą
(2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1396/2011; taip pat žr.
2012 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1956/2012).
111. Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnyje įtvirtintos nuteistųjų pareigos
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dirbti nemokamus darbus įgyvendinimo sąlygos buvo aiškinamos administracinėje byloje Nr. A146-1956/2012. Teisėjų kolegija visų pirma pažymėjo, kad nuteistųjų įtraukimas į nemokamus darbus yra specifinė darbo rūšis ir nuteistųjų pataisos priemonė,
kuri reglamentuota atskirame Bausmių vykdymo kodekso straipsnyje. Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnyje yra numatyta, kad nemokant už darbą, nuteistieji gali būti
įtraukti tik į pataisos įstaigų ir gretimų teritorijų tvarkymo, taip pat į nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbus (1 dalis); šio straipsnio 1 dalyje nurodytus darbus nuteistieji atlieka paeiliui ne darbo metu, tokie darbai neturi trukti ilgiau kaip dvi
valandas per dieną (2 dalis). Taigi įstatymas įtvirtina nuteistųjų pareigą dirbti nemokamus darbus, tačiau kartu nustato ir šios pareigos realizavimo mechanizmą. Paminėtame Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnyje yra tiksliai apibrėžtas darbų, kuriuos
nuteistieji privalo atlikti nemokamai, pobūdis (tai yra pataisos įstaigų ir gretimų teritorijų tvarkymas, taip pat nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbai). Įstatymas taip pat nustato nuteistųjų įtraukimo į nemokamus darbus tvarką bei sąlygas: a)
nuteistasis dalyvauja šiuose darbuose pagal pataisos įstaigos administracijos patvirtintą
grafiką; b) minėti darbai atliekami laisvu nuo darbo laiku, t. y. baigus pagrindinį darbą arba poilsio dienomis; c) šių darbų trukmė neturi viršyti dviejų valandų per dieną.
Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad pataisos įstaigos administracija turi užtikrinti
nuteistiesiems, dirbantiems nemokamus darbus, saugias ir sveikas darbo sąlygas, atitinkančias saugų darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Be to, įtraukdama
nuteistuosius į nemokamus darbus, pataisos įstaigos administracija turi atsižvelgti į fizines ir protines nuteistų asmenų (ypač nepilnamečių, moterų ir riboto darbingumo
žmonių) galimybes dirbti tokius darbus. Atsižvelgusi į paminėtą, teisėjų kolegija sprendė, kad ginčo, kilusio dėl atsisakymo dirbti nemokamus darbus, metu bylą sprendžiantis teismas turi patikrinti, ar pareiškėją buvo siekiama įtraukti į nemokamus darbus
teisėtai, t. y. laikantis pirmiau paminėtos nuteistųjų įtraukimo į nemokamus darbus
tvarkos bei sąlygų. Nagrinėjant ginčą dėl nuobaudos skyrimo už atsisakymą atlikti nemokamus darbus, turi būti nustatyta, ar toks reikalavimas atitinka Bausmių vykdymo
kodekso 134 straipsnio ir su jo taikymu susijusių poįstatyminių teisės aktų numatytas
sąlygas. Atsižvelgus į tai, kad byloje nebuvo surinkta duomenų, leidžiančių šią patikrą
atlikti, bylos nagrinėjimas grąžintas pirmosios instancijos teismui (2012 m. spalio 18 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1956/2012). Šiame kontekste paminėtina, kad reikalavimas į darbus nuteistuosius įtraukti laikantis Bausmių vykdymo kodekse nustatytų sąlygų, inter alia eilės tvarka, taip pat buvo akcentuojamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtose administracinėse bylose
Nr. A143-1898/2013 ir Nr. A143-1449/2013 (2013 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1898/2013; 2013 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-1449/2013).
112. Kalbant apie nuteistųjų, kurie atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, darbą, aktuali administracinė byla Nr. A822-2686/2012. Šioje byloje ginčas kilo dėl
pareiškėjo, atliekančio laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, atsisakymo tvarkyti
pasivaikščiojimo kiemelius. Taigi šiomis aplinkybėmis buvo taikomos Bausmių vykdymo kodekso 167 straipsnio 3 dalies nuostatos, įtvirtinančios, kad laisvės atėmimo iki
gyvos galvos bausmę atliekantys nuteistieji gali dirbti, jei patys to pageidauja, kalėjimo
arba pataisos namų administracijos parinktą darbą, taip pat šioje dalyje yra nustatyta, kad dirbantiems laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atliekantiems nuteistie523
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siems taikomos Bausmių vykdymo kodekso 125–129, 131, 132, 134 ir 135 straipsnių
nuostatos. Bylos šalys nesutarė, ar iki gyvos galvos bausmę atliekantys nuteistieji gali
būti įtraukti į nemokamus darbus, jei jie to nepageidauja. Kitaip tariant kilo klausimas,
ar terminas dirbantiems Bausmių vykdymo kodekso 167 straipsnio 3 dalies antrajame
sakinyje turi būti suprantamas taip, kad tik asmenims, pasirinkusiems darbą remiantis Bausmių vykdymo kodekso 167 straipsnio 3 dalies pirmuoju sakiniu, yra taikomos
Bausmių vykdymo kodekso 125–129, 131, 132, 134 ir 135 straipsnių nuostatos. Teisėjų
kolegijos vertinimu, bendras straipsnių, reglamentuojančių mokamą ir nemokamą darbą, įvardijimas Bausmių vykdymo kodekso 167 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje
rodo, jog šiuo atveju terminas dirbantiems vartojamas bendrąja prasme (134 straipsnio
nuostatos reglamentuoja nemokamą nuteistųjų darbą), o Bausmių vykdymo kodekso
167 straipsnio 3 dalies nuostatos nenustato reikalavimo, kad iki gyvos galvos bausmę
atliekantys nuteistieji gali būti įtraukti į nemokamus darbus Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnio prasme tik esant jų pageidavimui. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija
darė išvadą, kad Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnio nuostatos taikytinos ir nuteistiesiems iki gyvos galvos (2012 m. lapkričio 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-2686/2012; taip pat žr. 2012 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A822-2264/2012).
113. Administracinių teismų praktiką dėl nuteistųjų, kurie atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, darbo taip pat papildo administracinė byla
Nr. A143-1449/2013. Aiškindama Bausmių vykdymo kodekso 167 straipsnio 3 dalį lingvistiniu teisės aiškinimo būdu, teisėjų kolegija pažymėjo, kad nuostata apie galimybę
nesutikti (nepageidauti) dirbti yra nukreipta tik į kalėjimo arba pataisos namų administracijos parinktą darbą. Atsižvelgiant į nuteistųjų mokamųjų ir nemokamųjų darbų skirtumą (skirtingą jų reglamentavimą), ši nuostata negali būti aiškinama plečiamai ir dėl to negali būti taikoma ir pataisos įstaigų bei gretimų teritorijų tvarkymo,
t. y. nemokamiems darbams. Tai reiškia, kad Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnio
1 dalies imperatyvas šia kodekso 167 straipsnio 3 dalies nuostata nėra paneigiamas.
Kita pastarosios dalies nuostata (Dirbantiems laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atliekantiems nuteistiesiems taikomos šio Kodekso 125–129, 131, 132, 134 ir 135
straipsnių nuostatos) turi būti aiškinama ir suprantama tik kaip dirbantiems (sutikusiems su administracijos jiems pasiūlytu darbu) nuteistiesiems iki galvos adresuota garantija, nukreipta į jų nemokamo darbo organizavimą ir jo trukmės nustatymą (2013 m.
spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1449/2013).
114. Ginčai dėl nuteistų asmenų apmokamo darbo, kurį reglamentuoja Bausmių vykdymo kodekso 131 ir 132 straipsnio nuostatos, administraciniuose teismuose inicijuojami pastebimai rečiau. Šioje srityje paminėtina administracinė byla
Nr. A146-1435/2010. Šioje byloje ginčas kilo, ar pataisos namų, kuriuose pareiškėjas atliko teismo sprendimu paskirtą laisvės atėmimo bausmę, administracija pagrįstai išskaitė iš išmokų už viršvalandinį darbą ir darbą poilsio dienomis įmokas į socialinės
paramos nuteistiesiems fondą. Pareiškėjas, kuris dirbo bibliotekos vedėju pilnu etatu ir
kuriam buvo nustatytas atlyginimas 0,45 koeficiento minimalios mėnesinės algos, teigė, kad jam turėjo būti taikoma Bausmių vykdymo kodekso 132 straipsnio 1 dalyje
numatyta išimtis. Bausmių vykdymo kodekso 132 straipsnio 1 dalis nustato, kad iš nuteistųjų darbo užmokesčio į pataisos įstaigose sudaromą socialinės paramos nuteistiesiems fondą atskaitoma pataisos namuose – dvidešimt penki procentai bendros darbo
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užmokesčio sumos. Šios išskaitos nedaromos iš darbo užmokesčio dalies, priskaičiuotos už nustatytų išdirbio normų viršijimą, ir premijų. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
Bausmių vykdymo kodekso 131 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog nuteistųjų darbas
apmokamas pagal jo kiekį ir kokybę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarka (toliau – ir Apmokėjimo tvarka)
patvirtinta Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 228 (nuo 2009 m. birželio
4 d. galioja Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 494). Apmokėjimo tvarkos 2 punktas
nustatė, kad nuteistiesiems, atliekantiems bausmę ir įdarbintiems už darbą mokama:
pagal jo kiekį ir kokybę arba dirbtą laiką – nustatant atitinkamos kategorijos darbų
valandinius tarifinius atlygius koeficientais (šio nutarimo 1 priedas) nuo minimalaus
valandinio atlygio (2.1 p.); esant pastoviems konkrečios apimties ilgalaikiams nenormuotiems darbams, – nustatant mėnesinę algą koeficientais (šio nutarimo 2 priedas)
nuo minimalios mėnesinės algos (2.2 p.). Apmokėjimo tvarkoje (18, 20 p.) taip pat numatytas apmokėjimas už viršvalandinį ir darbą poilsio arba švenčių dienomis). Teisėjų
kolegija, išnagrinėjusi faktines bylos aplinkybes, nustatė, kad pareiškėjui buvo taikomas Apmokėjimo tvarkos 2-asis priedas. Atsižvelgęs į tai, teismas nusprendė, kad taikyti įstatyme numatytą išimtį nėra pagrindo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad išdirbio
normos nustatomos dirbant atitinkamus su technologiniais procesais susijusius darbus, gaminant atitinkamą konkrečiais rodikliais (dydžiais) apskaitomą produkciją. Tuo
metu pareiškėjas dirbo pastovų konkrečių funkcijų atlikimu apibrėžtą (bibliotekininko) darbą (tokio pobūdžio darbui išdirbio normos nenustatomos), už kurį jam buvo
mokama mėnesinė alga (įsakymu nustatytas koeficientas nuo Vyriausybės patvirtintos
minimalios mėnesinės algos) (2011 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A146-1435/2010).
VI. Asmenų, kuriems ribojama laisvė, pareigos ir jiems taikomi draudimai
115. Remiantis Bausmių vykdymo kodekso 10 straipsnio 1 dalimi, bausmes atliekantys asmenys turi ne tik visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas
laisves ir teises su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis, bet ir pareigas (taip pat žr. Suėmimo vykdymo įstatymo 5 straipsnį). Bendrosios nuteistųjų pareigos nustatytos šio Kodekso 12 straipsnyje. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Bausmių vykdymo
kodekso 12 straipsnio 1 ir 2 dalys imperatyviai nustato bendrąją nuteistųjų pareigą
– nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio
taisyklių, vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno nurodymus
ir įsakymus (2011 m. sausio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1427/2010;
2013 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-236/2013; 2013 m. vasario
26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-434/2013).
116. Specialiosios nuteistųjų pareigos ir jiems nustatyti draudimai įtvirtinti Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnyje. Aiškindamas šio straipsnio nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad nuteistiesiems nustatytų
pareigų ir draudimų tikslas – užtikrinti tvarkos palaikymą bausmės vykdymo metu,
būtinybė palaikyti drausmę, sukurti būtinas sąlygas normaliai pataisos įstaigų veiklai
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(2010 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-589/2010; 2013 m.
balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-942/2013), motyvuoti nuteistuosius teisės aktus atitinkančiam elgesiui, vykdyti pataisos įstaigų režimo pažeidimų prevenciją (2013 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-236/2013; dėl suimtiesiems nustatytų pareigų ir draudimų tikslo žr. 2013 m.
rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1483/2013).
117. Nuteistiesiems taikomi draudimai įtvirtinti Bausmių vykdymo kodekso
110 straipsnio 2 dalyje. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalį, laisvės
atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems draudžiama: 1) organizuoti piketus, mitingus, demonstracijas, riaušes ir kitus neteisėtus renginius ir juose dalyvauti; 2) steigti
politines partijas ir organizacijas ir dalyvauti jų veikloje; 3) įsigyti, gaminti, platinti ar
vartoti alkoholinius gėrimus ar jų surogatus, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, vartoti be gydytojo leidimo medikamentus, naudoti toksines
priemones; 4) pirkti, parduoti, keisti, dovanoti ar kitaip perleisti tiek savo, tiek ir valstybės turtą kitiems kalinamiesiems, nuteistiesiems ar pataisos įstaigų administracijos
darbuotojams; taip pat atlikti mokamas ar kitaip atlyginamas paslaugas tiek kitiems
kalinamiesiems ar nuteistiesiems, tiek pataisos įstaigų administracijos darbuotojams;
5) daryti tatuiruotes sau ir kitiems asmenims; 6) platinti be pataisos įstaigos administracijos leidimo rankraščius ir kitus leidinius; 7) kurstyti kitus kalinamuosius ar nuteistuosius atsisakyti vykdyti pataisos įstaigų administracijos reikalavimus; 8) reikalauti
bet kokios paslaugos iš kito nuteistojo ar kalinamojo, naudoti fizinį ar psichinį smurtą
prieš kitus asmenis.
Pažymėtina, kad Suėmimo vykdymo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti suimtiems asmenims taikomi draudimai savo pobūdžiu labai panašūs į nuteistiesiems
taikomus draudimus. Šiuo aspektu vis dėlto reikia atkreipti dėmesį į tik suimtiesiems
taikomą ir Suėmimo vykdymo įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytą imperatyvą, draudžiantį suimtiesiems bendrauti su asmenimis, laikomais kitose kamerose.
118. Specialiąsias nuteistųjų pareigas reglamentuoja Bausmių vykdymo kodekso
110 straipsnio 1 dalis. Remiantis Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalimi,
laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji privalo: 1) laikytis nustatytos pataisos
įstaigų tvarkos; 2) vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus; 3) administracijos paskyrimu eilės tvarka budėti gyvenamosiose patalpose; 4) tausoti pataisos įstaigos turtą. Analogiškos pareigos įtvirtintos ir suimtiesiems (Suėmimo vykdymo įstatymo 32 str. 1 d.).
119. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta,
jog pataisos įstaigų vidaus tvarka yra viena iš pataisos įstaigų režimo užtikrinimo priemonių, o nuteistųjų pareigos laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos bei vykdyti
pataisos įstaigos administracijos reikalavimus yra specialiosios, Bausmių vykdymo kodekse atskirai aptartos ir nustatytos nuteistųjų pareigos (Bausmių vykdymo kodekso
110 str. 1 d. 1, 2 p., 112 str. 2 d.). (žr., pvz., 2009 m. balandžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-539/2009 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A146-1235/2009, 2010 m. liepos 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1068/2010;
2013 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-942/2013; 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1262/2013).
120. Reikia pažymėti, kad reikalavimai paklusti laisvės atėmimo įstaigoje nustatytai vidaus tvarkai ir vykdyti jos administracijos reikalavimus Lietuvos vyriausiojo
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administracinio teismo aiškinami vienareikšmiškai – šios normos laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims yra imperatyvios. Administracinėje byloje Nr. A146-273/2012
teisėjų kolegija pabrėžė, jog aptartų įstatymo normų imperatyvus pobūdis reiškia, kad
nuteistasis privalo įvykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimą, o po to, jei
abejoja dėl jo teisėtumo, gali jį apskųsti nustatyta tvarka (Bausmių vykdymo kodekso
11 str.). Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų konstrukcija nėra atsitiktinė. Ji turi būti aiškinama kartu su šio Kodekso 5 straipsnyje įtvirtintu teisėtumu principu, reiškiančiu, jog bausmės vykdymo įstaigos ir jų pareigūnai
gali veikti tik įstatymų numatytais būdais ir priemonėmis (pasielgus priešingai, kyla
atsakomybė pagal įstatymus). Pagal šį teisinį reglamentavimą nuteistasis, abejodamas
pareigūno reikalavimo teisėtumu, privalo reikalavimą įvykdyti, o įvykdęs turi teisę
apskųsti, jo manymu, neteisėtus veiksmus ar sprendimus įstatymais nustatyta tvarka
(2012 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-273/2012; 2009 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-504/2009). Administracinėje byloje Nr. A143-225/2013 taip pat pažymėta, kad įstatyme nėra aptartas suimto asmens
elgesys esant situacijai, kai pareigūno tam tikras reikalavimas galbūt yra neteisėtas.
Tačiau Suėmimo vykdymo įstatymo 15 straipsnyje yra išvardintos teisinės priemonės,
kurias suimtasis gali panaudoti, gindamas savo tariamai pažeistas teises. Atsižvelgiant
į suėmimo vykdymo režimo ypatumus, šių priemonių sąrašas yra baigtinis. Todėl visi
kiti suimtųjų reagavimo būdai į, jų manymu, pareigūnų neteisėtus veiksmus Suėmimo vykdymo įstatymo taikymo požiūriu yra neleistini, o tuo pačiu laikytini neteisėtais
(2013 m. vasario 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-225/2013).
121. Pasisakydamas dėl specialiųjų Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio
1 dalies 1 punkte nustatytos laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pareigos
laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos bei 2 punkte įtvirtintos pareigos vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas taip pat yra nurodęs, kad šios nuostatos turi būti aiškinamos Bausmių vykdymo kodekso bendrųjų normų, kuriose yra atskleistas santykiuose tarp nuteistųjų ir
pataisos namų administracijos vyraujantis teisėtumo principas (5 str.), bei nurodytos
bendrosios nuteistųjų pareigos (12 str.) kontekste (2013 m. lapkričio 19 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A143-1898/2013). Bausmių vykdymo kodekso 5 straipsnio
2 dalyje nurodyta, kad nuteistų asmenų teisių bei laisvių apribojimus ir nuteistų asmenų pareigas nustato tik Lietuvos Respublikos įstatymai, o straipsnio 3 dalyje nurodyta,
kad nuteistojo elgesį gali suvaržyti tik draudimas arba pareiga. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 12 straipsnio 1 dalį, nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir
laikytis jiems nustatytų elgesio taisyklių, o pagal jo 2 dalį – vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno nurodymus ir įsakymus. Aiškindama nurodytas Bausmių vykdymo kodekso 5 ir 12 straipsnių nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo
būdu bei pabrėždama šių nuostatų tarpusavio sąsają, teisėjų kolegija administracinėje
byloje Nr. A143-1898/2013 pažymėjo, kad jos suponuoja nuteistųjų pareigą vykdyti tik
tokius į jų teisių suvaržymą nukreiptus pataisos įstaigos administracijos reikalavimus,
kurie yra pagrįsti konkrečiomis įstatymo (Bausmių vykdymo kodekso) normomis.
Tai, be kita ko, reiškia, kad Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 ir 2 dalių numatytas iš nuteistojo reikalaujamas elgesio modelis turi būti nustatytas įstatymo, turi
būti jam žinomas ir suprantamas arba turi būti preziumuojama, kad jis yra jam žino527
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mas (2013 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1898/2013;
2013 m. lapkričio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1732/2013).
122. Nuostata, kad nuteistiesiems adresuoti pataisos įstaigos administracijos reikalavimai būtų pagrįsti konkrečiomis įstatymo normomis, nereiškia, kad taikomo
režimo reikalavimai negali būti nustatyti kalinimo laisvės atėmimo vietose tvarką
reglamentuojančius įstatymus įgyvendinančiuose teisės aktuose. Šiuo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A143-1898/2013, kurioje buvo aiškinamas Pataisos įstaigų
vidaus tvarkos taisyklių 73.6 punktas (2010 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1R-22 redakcija), pagal kurį nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio taisyklių: tvarkyti ir prižiūrėti savo darbo, gyvenamąją (miegamą) ir
pasivaikščiojimo vietas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pataisos įstaigų vidaus tvarkos
taisyklės yra poįstatyminis teisės aktas, todėl (atsižvelgiant į aukščiau aptartą būtinumą
bet kokį nuteistojo elgesio suvaržymą pagrįsti įstatymu) yra būtina atsakyti į klausimą,
ar šiai administracinei bylai aktualus Taisyklių 73.6 punkte nurodytas nuteistųjų elgesio apribojimas (šiame punkte nustatyta jų pareiga) yra tiesiogiai numatytas Bausmių
vykdymo kodekse.Atsakydama į šį klausimą, teisėjų kolegija pažymėjo, kad nuteistųjų
darbas tvarkant pataisos įstaigas ir gretimas teritorijas yra numatytas Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnyje. Sistemiškai išanalizavusi Bausmių vykdymo kodekso antrojo skirsnio nuostatas, teisėjų kolegija darė išvadą, kad nuteistųjų įtraukimas
į nemokamą darbą nėra saistomas jokiais priklausančiais nuo nuteistųjų valios (pageidavimų ir pan.) apribojimais. Teismas konstatavo, kad nuteistųjų darbas yra jiems
privalomas ir teisės aktų leidžiamas (2013 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1898/2013; 2013 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-1449/2013).
123. Atkreiptinas dėmesys, kad bausmių vykdymo įstatymų nuostatas įgyvendinančiuose teisės aktuose negali būti nustatyti nauji reikalavimai laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims. Administracinėje byloje Nr. A143-1732/2013 teisėjų kolegija,
aiškindama Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 5 straipsnio
2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo būdu, pažymėjo,
kad, atsižvelgiant į santykiuose tarp nuteistųjų ir pataisos namų administracijos vyraujantį teisėtumo principą bei įstatymo viršenybės principą, laikytina, kad nuteistųjų tam
tikrų teisių suvaržymai ar apribojimai turi būti nustatyti ir aiškiai apibūdinti įstatymų.
Įstatymus įgyvendinančiuose teisės aktuose negali būti nustatomi nauji, įstatymo lygmeniu neaptarti, nuteistųjų tam tikrų teisių suvaržymai. Minėtų teisės principų suponuojamų imperatyvų kontekste teisėjų kolegija vertino, ar apribojimas (draudimas)
nuteistiesiems naudoti specialias kompiuterio darbo istoriją naikinančias programas
galėjo būti nustatytas pataisos namų direktoriaus įsakymu. Nagrinėjamu atveju teismas
taikė Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto nuostatas, kurios nustato, jog
pataisos įstaigos direktorius įsakymu patvirtina tvarką, pagal kurią tikrinami, peržiūrimi, perklausomi ir laikomi nuteistiesiems perduodami ir perduoti kompaktiniai diskai
ir skaitmeninės informacijos ir duomenų laikmenos. Teisėjų kolegijos vertinimu, aiškinant šią nuostatą pažodžiui, akivaizdu, kad joje nėra išvardyti jokie nuteistiesiems
adresuoti jų teisių apribojimai arba jų suvaržymai (šioje nuostatoje nenurodytas reikalaujamos patvirtinti tvarkos tikslas užtikrinti tam tikrų draudimų laikymąsi, o yra kalbama tik apie tam tikrų procedūrų nustatymą). Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija darė
išvadą, kad pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintame teisės akte numatytas
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draudimas nuteistiesiems naudoti specialias kompiuterio darbo istoriją naikinančias
programas negali būti laikomas leistinu draudimu nei Pataisos įstaigų vidaus tvarkos
taisyklių 174 punkto taikymo požiūriu, nei Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio
1 dalies 1 punkto taikymo prasme (2013 m. lapkričio 5 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A143-1732/2013).
VII. Asmenims, kuriems ribojama laisvė, skiriamos
nuobaudos ir paskatinimo priemonės
124. Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims įstatymu nustatytas privalomumas atlikti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo jų garantuojamas įstatymu numatytomis bausmių vykdymo teisės prievartos priemonėmis – drausminėmis
nuobaudomis, kurių rūšis ir skyrimo tvarką nustato Bausmių vykdymo kodeksas
(2010 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-589/2010; 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1262/2013).
125. Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą nuteistiesiems gali būti skiriamos šios
nuobaudos: 1) papeikimas; 2) pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės; 3) draudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktų; 4) atvirose kolonijose ir
pataisos namuose laikomų nuteistųjų uždarymas į baudos izoliatorių iki penkiolikos
parų arba nepilnamečių nuteistųjų uždarymas į drausmės izoliatorių iki dešimties
parų; 5) kalėjimuose laikomų nuteistųjų uždarymas į karcerį iki penkiolikos parų;
6) pataisos namuose drausmės grupės sąlygomis laikomų nuteistųjų perkėlimas į kamerų tipo patalpas iki šešių mėnesių; 7) kalėjimuose laikomų nuteistųjų perkėlimas į
drausmės grupę nuo dviejų iki šešių mėnesių. Tuo metu pagal Suėmimo vykdymo įstatymo 34 straipsnio 1 dalį, suimtiesiems už suėmimo vykdymo režimo pažeidimą gali
būti skiriamos šios nuobaudos: papeikimas; pasivaikščiojimo pailginto laiko panaikinimas; teisės pirkti maisto produktų atėmimas iki vieno mėnesio; uždarymas į drausmės
izoliatorių iki dešimties parų.
Pastebėtina, jog Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 6 punkto normos nenustato jokių išlygų dėl nuobaudos – perkėlimo į kamerų tipo patalpas – taikymo, jeigu šios nuobaudos galiojimo laikotarpiu baigiasi nuteistojo laikymo drausmės
grupės sąlygomis terminas. Priešingai, administracinėje byloje Nr. A146-1158/2012 teisėjų kolegija, teleologiniu ir gramatiniu metodu aiškindama Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatą, darė išvadą, kad aptariamos nuobaudos
skyrimo momentu nuteistojo, pažeidusio režimo reikalavimus, priskyrimas pataisos
namuose drausmės grupės sąlygomis laikomų nuteistųjų grupei yra būtina sąlyga, norint skirti jam nuobaudą – perkėlimą į kamerų tipo patalpas iki šešių mėnesių laikotarpiui. Tačiau ši aplinkybė (nuteistojo priskyrimas drausmės grupei ir buvimo šioje
grupėje trukmė) neturi jokios juridinės reikšmės parenkant minėtos nuobaudos taikymo terminą arba ją vykdant. Kitaip tariant, skirdamas nuteistajam nuobaudą – perkėlimą į kamerų tipo patalpas – atsakingas pareigūnas vertina teisinę padėtį, susiklosčiusią šios nuobaudos skyrimo momentu (nuteistojo asmenybę, priskyrimą/nepriskyrimą
drausmės grupei, pažeidimo pobūdį ir pan.), ir priima atitinkamą sprendimą. Teisėjų
kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog pareiškė529

III. Informacinė dalis

jui nuobauda – perkėlimas į kamerų tipo patalpas šešiems mėnesiams – buvo skirta ir
pradėta vykdyti tuo metu, kai jis atlikinėjo bausmę drausmės grupės sąlygomis, teisėtai ir pagrįstai konstatavo, kad Vilniaus pataisos namų direktorius objektyviai įvertino
ginčo aplinkybes ir tinkamai taikė Bausmių vykdymo kodekso reikalavimus, skirdamas
nuteistajam minėtos rūšies nuobaudą ir apibrėždamas jos galiojimo laikotarpį šešiais
mėnesiais, nors minėtos nuobaudos skyrimo metu nuteistajam buvo likęs tik vienas
mėnuo priskyrimo drausmės grupei (2012 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A146-1158/2012).
126. Nuteistiesiems, sistemingai pažeidinėjantiems arba itin piktybiškai pažeidusiems režimą, gali būti panaikinta anksčiau paskirta paskatinimo priemonė – perkėlimas iš paprastosios grupės į lengvąją grupę arba gali būti paskirtas perkėlimas iš
paprastosios grupės į drausmės grupę nuo šešių mėnesių iki vienerių metų (Bausmių
vykdymo kodekso 142 str. 2 d.). Papildoma nuobauda – uždarymas į drausmės izoliatorių iki dešimties parų – Suėmimo vykdymo įstatymo 34 straipsnio dalyje numatytais
atvejais taip pat gali būti paskirta suimtiesiems, kurie per vienerius metus padaro ne
mažiau kaip tris režimo pažeidimus.
127. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad
pagal Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnį laisvės atėmimo bausmę atliekančiam
nuteistajam įstatyme nustatytų pareigų (bausmės atlikimo režimo reikalavimų) nevykdymas yra pakankamas pagrindas skirti jam šioje teisės normoje nustatytas nuobaudas (žr., pvz., 2009 m. balandžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-539/2009,
2009 m. rugsėjo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1235/2009; 2010 m. liepos 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1068/2010; 2013 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-942/2013; 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1262/2013 ir kt.).
128. Atkreiptinas dėmesys, kad remiantis Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 2 dalimi, pataisos įstaigų režimo reikalavimus pažeidusiam laisvės atėmimo bausmę atliekančiam nuteistajam turi būti paskirta nuobauda, adekvati padaryto pažeidimo
sunkumui ir pobūdžiui (taip pat žr. 2013 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A756-942/2013). Analogiškos taisyklės saisto suėmimą vykdančias institucijas
(žr. Suėmimo vykdymo įstatymo 36 str. 2 d.; 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1483/2013).
129. Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 2 dalis taip pat nustato, kad skiriant nuobaudas, be kita ko, atsižvelgiama į nuteistojo rašytinį pasiaiškinimą dėl pažeidimo. Nuteistojo teisės teikti paaiškinimą aiškinimui svarbi administracinė byla
Nr. A146-1427/2010. Šioje byloje teisėjų kolegija, remdamasi minėta Bausmių vykdymo kodekso nuostata bei išanalizavusi Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu
Nr. 194, 205 ir 206 punktus, konstatavo, kad teikti paaiškinimą yra nuteistojo teisė, o
ne pareiga. Nuteistojo nepasinaudojimas šia teise pataisos įstaigos administracijai nėra
kliūtis skirti drausminę nuobaudą, jei yra nustatoma, kad atitinkamoje nuteistoje veikoje yra nusižengimo sudėtis (2011 m. sausio 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1427/2010; taip pat žr. 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A146-913/2009).
130. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas nuteistiesiems paskirtų nuobaudų pagrįstumą ir teisėtumą,
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atsižvelgia į tai, ar asmuo, kuriam taikoma atsakomybė, buvo supažindintas su laisvės
atėmimo įstaigoje taikomomis taisyklėmis (žr., pvz., 2013 m. gegužės 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-920/2013; 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1262/2013; 2011 m. vasario 28 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A146-75/2011). Pastebėtina, kad tai, jog informuojant apie tam tikrą draudimą nebuvo laikomasi nuostatos apie supažindinimą pasirašytinai (Bausmių vykdymo
kodekso 116 str.), savaime nepanaikina atsakomybės pagal Bausmių vykdymo kodekso
142 straipsnį, nes ši aplinkybė neturi lemiamos reikšmės subjektyviai nusižengimo pusei nustatyti (2009 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-552/2009).
131. Administraciniuose teismuose laikomasi pozicijos, kad taikant atsakomybę
už bausmės atlikimo režimo pažeidimą, galioja iš esmės tos pačios taisyklės, kaip ir
taikant baudžiamąją ar administracinę atsakomybę, t. y. kad atitinkama teisinė atsakomybė gali būti taikoma nustačius teisės pažeidimo sudėtį. Toks reikalavimas iš esmės
įtvirtintas Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnyje, kuris nustato, kad nuobauda
gali būti skiriama tik pažeidimą padariusiam asmeniui (Bausmių vykdymo kodekso
143 str. 3 d.) (2013 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1675/2013;
2013 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-236/2013; 2013 m. vasario
6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-224/2013; taip pat žr. Suėmimo vykdymo įstatymo 36 str. 3 d.). Kaip pažymėta administracinėje byloje Nr. A756-2258/2013,
Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje numatyta nuteistųjų atsakomybė už laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą yra specialios rūšies
drausminė atsakomybė, kuri taikoma tik laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems, todėl sprendžiant dėl nuobaudų, numatytų Bausmių vykdymo kodekso
142 straipsnyje, paskyrimo pagrįstumo bei teisėtumo, kiekvienu konkrečiu atveju turi
būti nustatyta, ar nuteistojo veikoje yra atitinkamo nusižengimo sudėtis, t. y. turi būti
surinkti įrodymai, galintys patvirtinti ar paneigti nusižengimo faktą, nuteistojo kaltę,
kitus nusižengimo sudėties elementus (2013 m. gruodžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2258/2013; taip pat žr. 2010 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A146-1240/2010).
132. Nuobaudos asmenims, kurių laisvė apribota, skiriamos tam įgalioto pareigūno nutarimu arba įsakymu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra
pažymėjęs, kad nutarimas skirti vieną iš Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje
numatytų nuobaudų yra aktas, kuriame įgaliojimus skirti nuobaudas turintis pareigūnas pateikia nuteistajam kaltinimą dėl bausmės atlikimo režimo pažeidimo (Bausmių
vykdymo kodekso 143 str. 1 d.). Taigi nutarime dėl nuteistojo nubaudimo turi būti aiškiai suformuluotas jam reiškiamas kaltinimas dėl režimo pažeidimo konkrečiai nurodant pažeidimo padarymo laiką, vietą, režimo reikalavimus pažeidžiantys veiksmai ir
jų teisinis įvertinimas (kvalifikavimas) pagal konkrečias teisės aktų normas. Nutarimas
dėl nuteistojo nubaudimo, kuriame nesuformuluotas konkretus kaltinimas arba kaltinimas, kuris neatitinka faktinių aplinkybių, negali būti laikomas pagrįstu (žr., pvz.,
2013 m. vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-236/2013; 2013 m. spalio
29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1675/2013; 2013 m. vasario 4 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A146-236/2013).
133. Pastebėtina, kad nutarimams, kuriais skiriamos įstatyme nustatytos nuobaudos, be kita ko, taikomos Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies
nuostatos, įtvirtinančios, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas
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objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-1483/2013).
134. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje nuosekliai
akcentuoja, kad nutarime skirti nuobaudą turi būti nurodytos visos reikšmingos
aplinkybės, inter alia jo padarymo data ir laikas. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A146-236/2013 nustatyta, kad ginčijamame nutarime skirti nuobaudą nurodyta data
ir laikas (2012 m. sausio 17 d. 8.00 val.) buvo ne pažeidimo naudojant kompiuterį padarymo data ir laikas, o pareiškėjo kompiuterio paėmimo patikrinimui data ir laikas.
Atsakovas teigė, kad teisės aktų patvirtinta formali nutarimo skirti nuobaudą forma
reikalauja įrašyti tik pažeidimo nustatymo laiką. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 38 priedu patvirtintos nutarimo dėl nuteistojo
nubaudimo formos šią formą pildančiam pareigūnui negali būti kliūtis joje tinkamai
suformuluoti konkretų kaltinimą. Be to, teismas atkreipė dėmesį, jog nutarimo dėl nuteistojo nubaudimo formoje pažymėta, kad užpildant šios formos dalį, kurioje apibūdinamas padarytas bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimas, nurodomas pažeidimo padarymo laikas, vieta, aplinkybės. Tai patvirtino, kad apelianto nurodytoje
dokumento formoje yra atkreiptas dėmesys į reikalavimą surašant nutarimą (užpildant
patvirtintą formą) dėl režimo pažeidimo nurodyti pažeidimo padarymo laiką, o ne pažeidimo nustatymo laiką, kaip teigė atsakovas. Teisėjų kolegija sutiko su atsakovo teiginiu, kad skiriant Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje numatytas nuobaudas,
turi būti laikomasi šio Kodekso 143 straipsnio 4 dalyje nustatytų terminų, kurie skaičiuojami atitinkamai nuo pažeidimo atskleidimo dienos arba nuo tyrimo pabaigos dienos, tačiau pabrėžė, kad nutarime skirti nuobaudą kaltinimas turi būti suformuluotas
nurodant pažeidimo padarymo laiką ir kitus pažeidimo sudėties elementus. Ar nėra
pasibaigęs terminas, per kurį gali būti paskirta nuobauda, įgaliotas skirti nuobaudas
pareigūnas turi įsitikinti iki nutarimo skirti nuobaudą priėmimo (2013 m. vasario 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-236/2013).
135. Nutarime skirti nuobaudą taip pat turi būti nurodytos konkrečios teisės
normos, kurias pažeidžia nuteistasis. Šiame kontekste aktuali nuobaudų pagal Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalis 1 punktą, įtvirtinantį pareigą laikytis
nustatytos pataisos įstaigų tvarkos, skyrimo praktika. Kaip teisėjų kolegija pažymėjo
administracinėje byloje Nr. A143-2211/2012, Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio
1 dalies 1 punktas yra blanketinė bendro pobūdžio norma, kuri (dėl šio savo pobūdžio) turi būti taikoma kartu su paminėtą tvarką reglamentuojančio ir detalizuojančio teisės akto atitinkama norma (2012 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A143-2211/2012; 2013 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-942/2013). Todėl sprendžiant dėl nuobaudos nuteistajam paskyrimo už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus, turi būti nustatyta ne tik tai, kokį bendrojo pobūdžio reikalavimą, nurodytą blanketinėje įstatymo normoje, pažeidė nuteistasis, o ir tai, kokių būtent Bausmių vykdymo kodekso normas įgyvendinančių
poįstatyminių teisės aktų konkrečias nuostatas jis pažeidė (2013 m. vasario 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-236/2013). Kita vertus, tai, kad nutarime paskirti nuobaudą nėra nurodyta konkreti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių nuostata, kurios pažeidimu pareiškėjas kaltinamas, vertintina kaip formalus pažeidimas, jei paties
pažeidimo esmė nutarime suformuluota aiškiai ir nėra pažeista pareiškėjo teisė žinoti
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už kokio konkretaus reikalavimo nesilaikymą jam skiriama nuobauda (2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-277/2009). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A63-192/2009 teisėjų kolegija konstatavo, kad nors nagrinėjamu atveju
skiriant nuobaudą pareiškėjui ir nebuvo nurodyta jokių papildomų teisės aktų, kurių
reikalavimus pareiškėjas pažeidė, tačiau bendros visuotinai žinomos higienos normos
apsprendžia tam tikrą bendražmogišką asmenų elgesį bei atitinkamus draudimus (šiuo
atveju draudimą šlapintis laisvės atėmimo vietos pasivaikščiojimo kiemelyje), todėl pareiškėjas už Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto normų
nesilaikymą buvo nubaustas pagrįstai (2009 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A63-192/2009).
136. Nutarime skirti nuobaudą, be kita ko, turi būti tiksliai nurodyta šio nutarimo
apskundimo tvarka. Administracinėje byloje Nr. A146-2540/2011 teisėjų kolegija nustatė,
kad pareiškėjo ginčijamame nutarime skirti nuobaudą pateiktas apskundimo tvarkos
išaiškinimas buvo nekonkretus. Nutarime buvo nurodyta iš esmės tik tai, kad skundas
turi būti paduotas per 5 dienas, o dėl pačios apskundimo tvarkos buvo apibendrintai nukreipiama į Bausmių vykdymo kodekso 143 ir 183 straipsnius. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 8 dalyje nustatytą
teisinį reguliavimą, nuobaudos apskundimo tvarka, priklausomai nuo to, ar nuobaudą paskyrė įstaigos direktorius, ar žemesnis pagal pareigas pareigūnas, skiriasi. Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 8 dalis nustato palyginti trumpą kalendorinėmis
dienomis skaičiuojamą nuobaudos apskundimo terminą, todėl apskundimo tvarkos
išaiškinimas yra itin reikšmingas. Įstatymo reikalavimas išaiškinti individualaus administracinio akto apskundimo tvarką yra susijęs su aktą priimančio subjekto pareiga
nurodyti sprendime tokią informaciją, iš kurios be papildomų informacijos šaltinių
(įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų asmeniui, nepriklausomai nuo
jo išsilavinimo, amžiaus, būtų aišku, kokiai institucijai ir per kokį terminą gali būti paduotas skundas. Administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimo, nepilno ar
klaidinančio išaiškinimo galima įtaka asmens teisės paduoti skundą ikiteisminei ginčo
nagrinėjimo institucijai ar teismui, kilus dėl to ginčui, vertinama kiekvienu konkrečiu
atveju, atsižvelgiant į individualios bylos faktines aplinkybes, kartu atsižvelgiant į tai,
kad kiekvienas asmuo savo teisėmis, kurias suteikia įstatymai, turi naudotis sąžiningai.
Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo nurodyta aplinkybė, kad pareiškėjas ne pirmą
kartą atlieka bausmę negali būti traktuojama taip, kad tokiam asmeniui jo teises, kurias
numato įstatymai, galima aiškinti tik formaliai nurodant įstatymo normą. Tokiu būdu
nuoroda į Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles, t. y. poįstatyminį teisės aktą, kuriuo
yra patvirtinta nutarimo skirti nuteistajam nuobaudą forma (38 priedas), ginčą nagrinėjančiam teismui savaime nėra pagrindas konstatuoti, kad nuobaudos apskundimo
tvarka asmeniui individualaus ginčo atveju buvo išaiškinta tinkamai. Be to, į Pataisos
įstaigų vidaus tvarkos taisyklių priedą aiškinant nutarimo skirti nuobaudą apskundimo tvarką nėra perkeltas Bausmių vykdymo kodekso atitinkamų normų turinys, o tik
nukreipiama į šias normas (2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-2540/2011).
137. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad Bausmių vykdymo kodekso
143 straipsnio 8 dalies prasme „aukštesniu pagal pareigas pareigūnu“, kuriam gali būti
apskųsta paskirta nuobauda, laikytinas tas pareigūnas, kuris gali revizuoti nutarimus
dėl nuobaudų paskyrimo, priimtus šio Kodekso 143 straipsnio 7 dalyje nurodytų pa533
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reigūnų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra akcentavęs, kad
Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 8 dalis yra specialioji norma, kuri nustato privalomą ikiteisminę nuobaudų, skiriamų laisvės atėmimo bausmę atliekantiems
nuteistiesiems, apskundimo tvarką, pagal kurią bausmės vykdymo įstaigos vadovo
sprendimas paskirti nuteistajam nuobaudą per penkias dienas ikiteismine tvarka skundžiamas aukštesniam pagal pareigas pareigūnui – Kalėjimų departamento direktoriui
(2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2540/2011; taip pat
žr. 2007 m. gegužės 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS14-241/2007, 2009 m.
kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-411/2009 ir kt.).
138. Pastebėtina, kad šioje srityje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
formuoja praktiką, pagal kurią teismas, nagrinėjantis paskirtos nuobaudos teisėtumo ir
pagrįstumo klausimą, turi būti aktyvus, kaip to reikalauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnis (šiuo klausimu žr. 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1262/2013). Administracinėje byloje Nr. A143-219/2012 teisėjų
kolegija akcentavo, jog administracinei bylai reikšmingos faktinės aplinkybės nustatytinos įvertinant byloje esančius įrodymus pagal taisykles, nurodytas Administracinių
bylų teisenos 57 straipsnyje. Šioje teisės normoje įtvirtinta, kad 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 (1 d.); minėti 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 (2 d.). Taigi byloje esantys
tarnybiniai pranešimai, pažymos, taip pat ir paties pareiškėjo tarnybinio tyrimo metu
duoti paaiškinimai laikytini tinkamais (leistinais) įrodymais byloje ir įvertintini pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatytas taisykles.
Kartu teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad pagal pastarąją straipsnio dalį jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios; teismas įvertina įrodymus pagal vidinį
savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais
(2012 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-219/2012; 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2932/2011).
139. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad nuteistieji ir suimtieji už nustatytų pareigų ir draudimų nesilaikymą atsako tik tada, kai bylą
nagrinėjančiam teismui pateikiami išsamūs įrodymai, jog šie asmenys iš tiesų atliko
teisės aktais draudžiamą veiką:
139.1. Draudimas reikalauti paslaugos iš kito nuteistojo (BVK 110 str. 2 d. 8 p.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje Bausmių vykdymo kodekso 110
straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtintas draudimas reikalauti bet kokios paslaugos iš
kito nuteistojo ar kaltinamojo yra siejamas su fiziniu ar psichiniu poveikiu asmeniui,
iš kurio reikalaujama paslaugos. Administracinėje byloje Nr. A146-224/2013 teisėjų kolegija nagrinėjo, ar teisėtai pareiškėjui buvo paskirta nuobauda, nustačius faktą, kad
2012 m. sausio 17 d. jis perdavė medicininio tepalo tūtelę kitam nuteistajam, prašydamas paklausti gydytojo apie šio tepalo gydomąją paskirtį. Šią veiką atsakovas kvalifikavo, be kita ko, pagal Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies
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8 punktą – draudimo reikalauti bet kokios paslaugos iš kito nuteistojo ar kaltinamojo pažeidimą. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, konstatavo, kad minėta faktinė situacija nepatenka į Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyto
draudimo ribas. Teisėjų kolegijos vertinimu, šį pareiškėjo kreipimąsi į kitą nuteistąjį
pagal pateiktus įrodymus nėra pagrindo traktuoti kaip reikalavimą paslaugos, nes reikalavimas siejamas su fiziniu ar psichiniu poveikiu asmeniui, iš kurio reikalaujama paslaugos. Nei ginčijamame nutarime skirti nuobaudą, nei medžiagoje, kuria remiantis
priimtas šis nutarimas, nebuvo užfiksuota, kad pareiškėjas reikalavo paslaugos iš kito
nuteistojo. Atsižvelgus į tai, ginčijamas nutarimas skirti nuobaudą buvo teismo panaikintas (2013 m. vasario 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-224/2013).
139.2. Draudimas perleisti daiktus (BVK 110 str. 2 d. 4 p.). Aiškindamas Bausmių
vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintą draudimą perleisti savo
turtą kitiems kaltinamiesiems, nuteistiesiems ar pataisos įstaigų administracijai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad šioje nuostatoje numatytas
turto perleidimas reiškia atlygintiną ar neatlygintiną jo perdavimą kito asmens naudai. Šią išvadą teisėjų kolegija taip pat suformulavo minėtoje administracinėje byloje
Nr. A146-224/2013. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal nustatytas aplinkybes nebuvo įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjas perleido savo turtą kitam asmeniui. Šiuo
aspektu teismas pabrėžė, kad turto perleidimas reiškia atlygintiną ar neatlygintiną jo
perdavimą kito asmens naudai. Nagrinėtu atveju nebuvo pateikta įrodymų, kad pareiškėjas medicininį tepalą kokiu nors būdu perleido kitam nuteistajam. Teisėjų kolegija
vertino, kad esant minėtoms aplinkybėms nuobaudos skyrimas pareiškėjui už Bausmių
vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies 4 punktu pažeidimą negali būti pripažintas
pagrįstu ir teisėtu, kadangi nenustatyta pažeidimo, kvalifikuoto pagal minėtas įstatymo
normas, sudėtis. Teisėjų kolegija pripažino, kad nagrinėtu atveju pareiškėjas nesilaikė
nustatytos kreipimosi į gydytoją tvarkos, tačiau ši situacija nepatenka į Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies 4 punkto reguliavimo sritį (2013 m. vasario 6 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-224/2013).
139.3. Draudimas atlikti atlygintinas paslaugas (BVK 110 str. 2 d. 4 p.). Bausmių
vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies 4 punkte taip pat įtvirtintas draudimas atlikti mokamas ar kitaip atlyginamas paslaugas tiek kitiems kalinamiesiems ar nuteistiesiems, tiek pataisos įstaigų administracijos darbuotojams. Šios nuostatos taikymui
aktuali administracinė byla Nr. A756-1675/2013. Šioje byloje pareiškėjas skundė Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus nutarimą, kuriuo jam paskirta
nuobauda už tai, kad 2012 m. liepos 25 d. jis padarė bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą – atliko mokamas paslaugas kitam nuteistajam, parašydamas už jį
pataisos įstaigos direktoriui skirtą prašymą ir Lietuvos Respublikos Prezidentei skirtą
malonės prašymą, ir tuo pažeidė Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies
4 punktą. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamo nutarimo turinį, nustatė, kad šiame nutarime, kuriame buvo formuluojamas kaltinimas pareiškėjui, nenurodyta nei pažeidimo padarymo vieta, nei data (surašant nutarimą turėtų būti nurodytas pažeidimo
padarymo laikas, o ne pažeidimo nustatymo laikas). Nenurodytos ir kitos svarbios faktinės aplinkybės: kokiam nuteistajam už jį pareiškėjas parašė atitinkamus dokumentus, kokią konkrečiai naudą gavo iš asmens, kuriam atliko tas paslaugas. Tokiu būdu
konstatuota, kad administraciniame akte nebuvo nurodyti visi režimo reikalavimus
pažeidžiantys veiksmai, sudarantys konkrečią teisės pažeidimo sudėtį. Teisėjų kolegi535
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ja taip pat pažymėjo, kad Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūno
2012 m. liepos 25 d. tarnybiniame pranešime nenurodyta, kokio pobūdžio naudą
pareiškėjas gavo iš asmens už atitinkamų dokumentų surašymą. Be to, asmens, kurio atžvilgiu tariamai atlikta paslauga, paaiškinimas įstaigos direktoriui, kuriame jis
pripažino, jog pareiškėjas paprašė parašyti prašymus (kuriuos pareiškėjas parašė
2012 m. liepos 18 d.), už ką jam davė tris cigaretes, rašytas tik 2012 m. liepos 30 d.,
t. y. keliomis dienomis vėliau nei pareigūno tarnybinis pranešimas, ir tą pačią dieną,
kai buvo priimtas atsakovo nutarimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės taip
pat verčia abejoti, kad nuobauda pareiškėjui buvo pritaikyta nustačius, jog jo veikoje
yra teisės pažeidimo sudėtis. Atsižvelgus į paminėtus nutarimus, pripažinta, kad vien
šių pažeidimų pakanka Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus
nutarimą pripažinti nepagrįstu ir jį panaikinti (2013 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1675/2013).
139.4. Draudimas vartoti necenzūrinius žodžius (SVĮ 32 str. 1 d. 1 p.). Administracinėje byloje Nr. A822-1483/2013 pareiškėjas ginčijo nuobaudą, paskirtą už tai, kad kalėjimo prižiūrėtoją, atsakingą už kalinių vedimą pokalbiams telefonu, pavadino necenzūriniu terminu „ot kalė“. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus nutarimu
nuobauda skirta už Suėmimo vykdymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus 2010 m. vasario 14 d. įsakymu
Nr. 1-23 patvirtintų Suimtųjų elgesio taisyklių 3.11 punkto, pagal kurį suimtiesiems
draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, žargoną, pravardes, toleruoti subkultūros
reiškinius, reikalavimų pažeidimą. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija pirmiausia
pastebėjo, kad pareiškėjas pasirašytinai buvo supažindintas suBausmių vykdymo kodekso, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, Suėmimo vykdymo įstatymo, Tardymo
izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimais bei perspėtas dėl
atsakomybės už minėtų teisės aktų, vidaus tvarkos ir dienotvarkės pažeidimus. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad pats žodis „kalė“, jeigu kalbama apie gyvūnus, yra vartotinas, tačiau, jeigu šiuo žodžiu apibūdinamas žmogus, jis neabejotinai turi įžeidžiančią prasmę.
Necenzūrinis yra netinkamas viešai pasakoti ar sakyti, nepadorus žodis. Tai patvirtino
ir Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/n/necenzurinis), ir paties pareiškėjo iniciatyva gauta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
išvada. Teisėjų kolegija sutiko su Kalėjimų departamento vertinimu, kad žodis „kalė“,
ypač vartojamas moters, o šiuo konkrečiu atveju moters pareigūnės, vykdančios savo
pareigas, atžvilgiu, turi būti suprantamas kaip įžeidimas, nes šiuo žodžiu yra vadinamos visuomenei nepriimtiną gyvenimo būdą propaguojančios moterys. Atsižvelgiant
į tai, kad tuo metu, kai pareiškėjas pavartojo šį žodį, moterų daugiau nebuvo, nebuvo
jokio pagrindo manyti, kad žodis „kalė“ buvo adresuotas kam nors kitam, o ne pareigūnei, nors ji tuo metu buvo ir kitoje kameros durų pusėje. Tai, kad minėtas įžeidžiančią prasmę turintis žodis buvo vartojamas pareigūnės atžvilgiu, leido spręsti ir
pareiškėjo paaiškinimas, kad jis susierzino būtent dėl šios pareigūnės veiksmų, be to,
pareiškėjas neneigė, kad vartojo šį žodį, taip pat kad šis žodis buvo pavartotas iš karto
po pokalbio su minėta pareigūne. Atsižvelgus į tai, pripažinta, kad nuobauda pareiškėjui paskirta teisėtai ir pagrįstai (2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-1483/2013; taip pat žr. 2013 m. gegužės 9 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A756-920/2013).
139.5. Draudimas vartoti alkoholį (BVK 110 str. 2 d. 3 p.). Lietuvos administraci536
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nio teismo praktikoje draudimas laisvės atėmimo įstaigoje vartoti alkoholį aiškinamas
kaip absoliutus. Administracinėje byloje Nr. A146-589/2010 teisėjų kolegija konstatavo,
kad drausminės nuobaudos paskyrimas už draudimo vartoti alkoholį pažeidimą nepriklauso nuo alkoholio koncentracijos kraujyje. Apžvelgiamas ginčas šioje byloje kilo
dėl pataisos įstaigos administracijos nutarimų skirti nuteistajam nuobaudą – perkėlimą iš paprastosios nuteistųjų grupės į drausmės grupę – pagrįstumo bei teisėtumo.
Pareiškėjas perkeltas iš paprastosios nuteistųjų grupės į drausmės grupę 12 mėnesių už
tai, kad pažeidė bausmės atlikimo režimo reikalavimus, t. y. Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą draudimą vartoti alkoholinius gėrimus ar
jų surogatus. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintas draudimas laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems įsigyti, gaminti, platinti ar vartoti alkoholinius gėrimus ar jų surogatus yra
absoliutus. Tai reiškia, kad laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimo reikalavimu pripažįstamas nustatytas nuteistojo šia bausme alkoholinių gėrimų ar jų surogatų vartojimo faktas, nepriklausomai nuo alkoholio koncentracijos promilėmis jo biologinėse
organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo
skysčiuose. Todėl aplinkybė, kad 2008 m. rugsėjo 25 d. patikrinus alkoholio kiekio matuokliu įtariamą neblaivumu pareiškėją, jo iškvėptame ore buvo užfiksuota nedidelė
(0,3 promilių) alkoholio koncentracija, nagrinėjamam ginčui nebuvo pripažinta reikšminga. Teisėjų kolegija nurodė, kad pažeidimo pobūdis (itin piktybinis bausmės atlikimo režimo pažeidimas), taip pat aplinkybė, kad pareiškėjas net 14 kartų buvo baustas
už įvairius bausmės atlikimo režimo pažeidimus, suteikia pagrindą išvadai, jog atsakovo paskirta pareiškėjui nuobauda nėra per griežta ir ją skiriant buvo laikytasi Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio reikalavimų. Remiantis šiais motyvais, pareiškėjo apeliacinis skundas atmestas (2010 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-589/2010; taip pat žr. 2010 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A525-803/2010).
139.6. Draudimas bendrauti su kitais asmenimis pasivaikščiojimų metu (BVK 110
str. 1 d. 1 ir 2 p.). Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji privalo laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos ir vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus. Administracinių teismų praktikoje šios nuostatos ne kartą taikytos, sprendžiant
ginčus dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nustatyto reikalavimo nebendrauti su kitais asmenimis pasivaikščiojimo kiemelyje. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A822-1382/2013 nustatyta, kad pareiškėjui nuobauda paskirta už tai, kad
2012 m. kovo 30 d. apie 14 val. 20 min., būdamas Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pasivaikščiojimo kiemelyje, jis bendravo su asmenimis, esančiais kituose pasivaikščiojimų kiemeliuose, ir tokiais savo veiksmais pažeidė Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktų reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
Bausmių vykdymo kodekso 103 straipsnyje įtvirtinta nuteistųjų teisė pasivaikščioti
gryname ore. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jei nuteistasis pažeidžia Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių nustatytą pasivaikščiojimų tvarką. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Bausmių vykdymo kodekso
110 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai yra blanketinės normos. Todėl vertinant, ar skundžiamu nutarimu pareiškėjas pagrįstai ir teisėtai buvo nubaustas už Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų pažeidimą, turi būti nagrinėjama,
537

III. Informacinė dalis

ar pareiškėjas laikėsi minėtos Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių nustatytos pasivaikščiojimų tvarkos ir vykdė pareigūnų reikalavimus. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, 234 punkte nustatyta, kad nuteistieji, kurie pasivaikščiojimo metu bando
žodžiu ar kitais būdais palaikyti ryšius su nuteistaisiais, vaikštančiais kitose pasivaikščiojimų kiemų kamerose, naudoja fizinį ar psichinį smurtą kitų asmenų atžvilgiu, turi
daiktų ir reikmenų, kuriuos draudžiama turėti laisvės atėmimo bausmę atliekantiems
nuteistiesiems, įžeidinėja, užpuola ar priešinasi pataisos įstaigos personalui, pataisos
įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo sprendimu gali būti pašalinti iš pasivaikščiojimų kiemų ir uždaryti į gyvenamąsias kameras. Minėta elgesio taisyklė yra išdėstyta
Vidaus tvarkos taisyklių XXXVII skyriuje „Nuteistųjų pasivaikščiojimo gryname ore
tvarka“. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje normoje specialių nuteistųjų pareigų nenumatyta, tačiau iš jos turinio galima spręsti, kad joje nustatytas pareigūnų veikimo būdas, kai nuteistieji elgiasi normoje aprašytu būdu. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad Vidaus
tvarkos taisyklės 234 punkto nuostatų tikslas – užkardyti netinkamą nuteistųjų elgesį,
draudžiamus susitarimus, agresiją. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad Vidaus tvarkos
taisyklių XI skyriuje „Nuteistųjų elgesio taisyklės“ nėra nustatytos nuteistųjų pareigos
nebendrauti su kitais nuteistaisiais. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas neneigė pasisveikinęs su gretimame pasivaikščiojimo kiemelyje esančiu kaliniu (kaliniais), pasiteiravęs
dėl laiko. Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Vidaus tvarkos taisyklių 234 punkto
nuostatų tikslą, laikėsi nuomonės, kad vien tokie pareiškėjo veiksmai negali būti vertinami kaip bendravimas, „ryšių palaikymas“ Vidaus tvarkos taisyklių 234 punkto prasme ir negali būti pagrindu nuteistajam paskirti drausminę nuobaudą pagal Bausmių
vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktus (2013 m. birželio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1382/2013). Tokios pačios pozicijos teisėjų kolegija laikėsi administracinėje byloje Nr. A822-900/2013, kurioje pripažinta, kad pareiškėjas,
užkalbindamas kitame pasivaikščiojimo kiemelyje esantį kalinį, jam pasakydamas: „Labas, kaip tau sekasi“, Vidaus tvarkos taisyklių 234 punkto nuostatų nepažeidė. (2013 m.
balandžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-900/2013). Šiame kontekste taip pat pastebėtina, kad vertinant, ar nuteistasis nesilaikė pasivaikščiojimo kiemeliuose tvarkos, nėra svarbu nustatyti, su kuo konkrečiai pareiškėjas bandė bendrauti,
jeigu kitų bylos duomenų pakanka pažeidimo nustatymui (2013 m. lapkričio 20 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1927/2013).
Pastebėtina, kad asmens pašalinimas iš pasivaikščiojimo kiemo nelaikytinas
nuobauda, skiriama už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą. Administracinėje byloje Nr. A756-1927/2013 pareiškėjas teigė, jog buvo nubaustas du kartus, nes
buvo ne tik nutrauktas jo pasivaikščiojimas, bet ir už tą patį pažeidimą jam papildomai uždrausta mėnesį pirkti maisto prekes. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymėjo, kad
nuobaudos, skiriamos už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą nuteistiesiems, numatytosBausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje. Viena iš tokių nuobaudų
yra draudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktų (1 d. 3 p.), kuri nagrinėjamu
atveju ir buvo paskirta pareiškėjui. Gi Vidaus tvarkos taisyklių 234 punkte numatyta pataisos įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo diskrecijos teisė pašalinti iš pasivaikščiojimų kiemų asmenį, kuris pažeidinėja nuteistųjų pasivaikščiojimo gryname
ore tvarką, nėra nuobauda (2013 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-1927/2013).
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139.7. Pareiga gauti pataisos įstaigos administracijos leidimą, pageidaujant
bendrauti su kitame sektoriuje esančiu asmeniu (BVK 110 str. 1 d. 1 ir 2 p.). Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuojama, kad laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų pareigos teisės aktuose turi būti suformuluotos tiksliai ir aiškiai.
Administracinėje byloje Nr. A143-953/2010 pareiškėjas skundė nutarimą, kuris priimtas dėl to, jog bendraudamas (kalbėdamas) su kitame lokaliniame sektoriuje esančiu
(gyvenančiu) nuteistuoju, jis pažeidė Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų direktoriaus
2006 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1/05-88 patvirtintų Nuteistųjų elgesio taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 2.44 punktą ir, nereaguodamas į pareigūno reikalavimą nutraukti šį
pokalbį, pažeidė Bausmių vykdymo kodekso 12 straipsnio 1 ir 2 dalis bei šio kodekso
110 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Taisyklių
2.44 punkte įtvirtinta nuteistųjų pareiga „gauti pataisos namų personalo leidimą, pageidaujant bendrauti tarpusavyje esant atskiruose lokaliniuose sektoriuose“. Teisėjų
kolegijos vertinimu, nuteistųjų pareiga gauti atitinkamą leidimą nėra suformuluota pakankamai aiškiai. Tokią išvadą kolegija padarė, atsižvelgusi į šiuos aspektus: pirma, ši
Taisyklių norma nėra suformuluota atitinkamo draudimo nustatymo būdu; antra, iš
jos nėra pakankamai aiškūs nei joje nurodyto nuteistųjų galimo (leistino) bendravimo
vieta, nei tokio bendravimo būdai. Be to, pagal aptariamos teisės normos konstrukciją, joje nurodyto leidimo gavimą suponuoja situacija, kai nuteistasis siekia atitinkamo
bendravimo, tačiau situacijoje, kai nuteistųjų bendravimas įvyksta atsitiktinai (pvz., nuteistiesiems atsitiktinai susitikus vietoje, kurioje ir vienas, ir kitas nuteistasis turėjo teisę
būti), nurodyto leidimo neturėjimo teisinės pasekmės nėra suformuluotos pakankamai
aiškiai tam, kad nuteistasis vienareikšmiškai suprastų jam privalomo elgesio taisyklę.
Atsižvelgusi į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija nusprendė, kad pareiškėjo pokalbis su kitu nuteistuoju savaime negali būti laikomas pareigos laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos pažeidimu nei Bausmių vykdymo kodekso 12 straipsnio 1 dalies,
nei šio kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo prasme. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje situacijoje negalima padaryti išvados, kad pareiškėjas sąmoningai nesilaikė Bausmių vykdymo kodekso 12 straipsnio 1 dalyje bei šio kodekso
110 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintos nuteistųjų pareigos laikytis jiems nustatytų elgesio taisyklių. Pasisakydama dėl kito pareiškėjo tariamai padaryto drausmės pažeidimo, kuris teisės taikymo požiūriu siejamas su pareigūno nurodymo nevykdymu,
t. y. Bausmių vykdymo kodekso 12 straipsnio 2 dalies bei šio kodekso 110 straipsnio
1 dalies 2 punkto taikymu, teisėjų kolegija pažymėjo, kad nuteistųjų pareiga vykdyti
bausmės vykdymo institucijos įstaigos arba pareigūno nurodymus bei administracijos
reikalavimus yra absoliuti ta prasme, kad tai yra viena iš pagrindinių pataisos įstaigų
režimo laikymosi užtikrinimo sąlygų. Todėl šios pareigos nevykdymas, išskyrus atvejus,
kad nuteistajam adresuotas nurodymas yra akivaizdžiai neteisėtas, laikytinas nuteistajam privalomų elgesio taisyklių pažeidimu. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, nusprendė, kad negalima daryti vienareikšmiškos išvados, jog pareiškėjas po pareigūno reikalavimo nutraukti pokalbį su kitu nuteistuoju jį (pokalbį) tęsė. Atsižvelgęs
į nustatytas aplinkybes, teismas nusprendė pareiškėjo ginčijamą nutarimą panaikinti
(2010 m. birželio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-953/2010; taip pat
žr. 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-1506/2010).
139.8. Draudimas naudotis mobiliuoju telefonu (BVK 110 str. 1 d. 1 p.). Administracinėje byloje Nr. A756-717/2009 teisėjų kolegija pripažino, kad tais atvejais, kai draus539

III. Informacinė dalis

minė nuobauda skiriama už naudojimąsi telefonu, būtina nustatyti patį naudojimosi
telefonu faktą. Teisėjų kolegija atmetė apeliacinio skundo argumentus, kad pirmosios
instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas ir be pagrindo nustatinėjo pareiškėjo naudojimosi mobiliojo ryšio telefonu faktą, nes bet koks disponavimas juo jau yra pažeidimas. Visų pirma, pats atsakovas nutarimu pareiškėjai nuobaudą paskyrė būtent už tai, kad ši naudojosi mobiliuoju telefonu, taigi teismas privalėjo
patikrinti šios aplinkybės buvimą. Kita vertus, teisėjų kolegija pabrėžė, kad neginčytinų
duomenų, jog pareiškėja kokiu nors būdu disponavo draudžiamu laisvės atėmimo vietoje turėti daiktu, byloje nesurinkta, o grįsti asmens kaltę vien prielaidomis negalima
(2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-717/2009).
140. Šios apibendrinimo dalies nuostatų kontekste taip pat reikia pažymėti, kad
koreguojant nuteistųjų elgesį jiems gali būti skiriamos ne tik įstatyme numatytos nuobaudos, bet ir tam tikros paskatinimo priemonės. Laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamas paskatinimo priemones ir jų skyrimo tvarką reglamentuoja Bausmių vykdymo kodekso 140 ir 141 straipsnių nuostatos (dėl suimtiesiems
skiriamų paskatinimo priemonių žr. Suėmimo vykdymo įstatymo 33 str.). Taikydamas
šias nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog Bausmių vykdymo kodekso nuostatos nedraudžia nuteistiesiems, turintiems galiojančių
nuobaudų, skirti Bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnio 3 dalyje numatytą paskatinimo priemonę – perkėlimą iš kalėjimo į pataisos namus tęsti bausmės atlikimą paprastosios grupės laikymo sąlygomis. Administracinėje byloje Nr. A822-3008/2012 ginčas kilo dėl Bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnio 3 dalies, kurioje nustatyta, kad
ne mažiau kaip pusę paskirtos bausmės laiko atlikę nuteistieji, kurių elgesys nekelia
pavojaus aplinkiniams, gali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teikiami perkelti iš kalėjimo į pataisos namus tęsti bausmės atlikimą paprastosios grupės laikymo sąlygomis, aiškinimo. Byloje nustatyta, kad pataisos įstaigos administracija atsisakė pareiškėjui paskirti minėtą paskatinimą, remdamasi Pataisos įstaigų vidaus
tvarkos taisyklių 204 punktu, įtvirtinančiu, kad nuteistiesiems, turintiems galiojančių
nuobaudų, negalima skirti paskatinimo priemonių, išskyrus panaikinti paskirtą nuobaudą prieš terminą. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija pabrėžė, jog Bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnio (laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems
skiriamos paskatinimo priemonės) 1 ir 2 dalyse numatytas priemones skiria įgalioti
pareigūnai, o 3 ir 4 dalyse – teismas. Bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnio 1 ir 2
dalyse numatytų paskatinimo priemonių skyrimo tvarka nustatyta Bausmių vykdymo
kodekso 141 straipsnyje, jų taikymo tvarką detalizuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintos Pataisos įstaigų vidaus
tvarkos taisyklės. Tačiau nuteistųjų perkėlimo iš kalėjimo į pataisos namus tęsti bausmės atlikimą paprastosios grupės laikymo sąlygomis atskira tvarka ir sąlygos įstatymu
nėra nustatytos. Teisėjų kolegijos vertinimu, Bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnio
3 dalyje numatytos paskatinimo priemonės – perkėlimo iš kalėjimo į pataisos namus
– taikymo sąlygos gali būti nustatytos tik įstatymu, dėl to atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, vadovaudamiesi Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 204 punktu,
nepagrįstai manė, kad nuteistasis negali būti teikiamas teismui dėl jo perkėlimo iš kalėjimo į pataisos namus, jei jis turi galiojančių nuobaudų. Teisėjų kolegija pripažino, kad
remiantis Bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnio 3 dalies nuostata, teikti ar neteikti
teismui nuteistąjį, atlikusį ne mažiau kaip pusę paskirtos bausmės laiko, dėl jo perkė540
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limo iš kalėjimo į pataisos namus tęsti bausmės atlikimą paprastosios grupės laikymo
sąlygomis, yra pataisos įstaigos direktoriaus ar jį pavaduojančio pareigūno diskrecija,
tačiau naudojimasis šia diskrecija turi būti motyvuotas tam, kad galima būtų įvertinti,
ar konkrečiu atveju jis neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija
buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus, ar nebuvo peržengtos suteiktos diskrecijos ribos. Atsižvelgdama į tai bei remdamasi gero administravimo principais, teisėjų
kolegija darė išvadą, kad atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, priimdami ginčijamus sprendimus, jų tinkamai nemotyvavo bei peržengė suteiktos diskrecijos ribas
(2012 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-3008/2012).
VIII. Neturtinės žalos, kilusios dėl netinkamų kalinimo
sąlygų ir neteisėtai taikomų ribojimų, atlyginimas
141. Žala, kilusi dėl netinkamų kalinimo sąlygų ar neteisėtai taikomų suvaržymų,
atlyginama, remiantis Civilinio kodekso 6.271 straipsnio nuostatomis. Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda, esant trims sąlygoms:
neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų
veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (tiek turtinės, tiek neturtinės) gali būti patenkinamas, nustačius visumą viešosios atsakomybės
sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą,
žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų / neveikimo ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš minimų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį nekyla pareiga atlyginti žalą (2013 m. gruodžio 4 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A525-1953/2013).
142. Pastebėtina, kad pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį žalą, atsiradusią
dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės
biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės, todėl laisvės atėmimo įstaigų administracijos kaltės nebuvimas nešalina valstybės atsakomybės ir neatleidžia nuo pareigos atlyginti neturtinę
žalą (2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013).
Kaip pažymėta administracinėje byloje Nr. A822-1500/2013, remiantis Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatomis, laisvės atėmimo įstaigos administracijos kaltė
nesudaro būtinos valstybės atsakomybės sąlygos ir neatleidžia valstybės nuo atsakomybės dėl neturtinės žalos atlyginimo pareiškėjui (2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1500/2013). Atsižvelgus į tai, administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad laisvės atėmimo įstaigos argumentai, jog kalinimo įstaiga negali
daryti įtakos kalinamų asmenų skaičiui, sprendžiant viešosios atsakomybės klausimą,
yra nereikšmingi. Suimtiesiems ar nuteistiems asmenims garantuojamų teisių užtikrinimas įkalinimo įstaigose yra pozityvi valstybės pareiga (2013 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-558/2013; taip pat žr. 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A822-1500/2013; 2013 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2009/2013), o ta aplinkybė, kad kalėjimas yra perpildytas ir
jame trūksta vietų, neatleidžia kalėjimo administracijos nuo pareigos pasirūpinti kalinio sveikata (2013 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1459/2013).
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Minėtos išvados, be kita ko, grindžiamos Europos Žmogaus Teisių Teismo
2011 m. sausio 25 d. sprendime byloje Elefteriadis prieš Rumuniją, pareiškimo
Nr. 38427/05, suformuota nuostata, jog valstybės, nepriklausomai nuo finansinių ar
kitokių sunkumų, privalo organizuoti savo kalėjimų sistemą taip, kad būtų užtikrinta pagarba kalinių orumui (žr. 2013 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A822-1459/2013 ir joje nurodytą Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką).
143. Pastebėtina, kad reikalavimams dėl žalos, kilusios nepriimtinų kalinimo sąlygų metu, atlyginimo taikomas Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas
sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas. Tai reiškia, kad asmuo, kuris mano,
jog jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti ir jis patyrė tiek turtinės, tiek neturtinės
žalos, per trejų metų terminą gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį
(2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1798/2013).
144. Pagal Civilinio kodekso 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas
prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. To paties
straipsnio 5 dalis nustato, kad jei pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną,
ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Žalos, kilusios dėl nepriimtinų kalinimo sąlygų, atlyginimo
bylose Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgęs į pažeidimų pobūdį,
ne kartą yra konstatavęs, kad paprastai pareiškėjas per visą kalinimo laikotarpį žino
arba turi žinoti apie jo atžvilgiu atliekamus pažeidimus (2013 m. gruodžio 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-2364/2013; 2013 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-343/2013). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-307/2013
teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodyto teisės pažeidimo pobūdį, darė išvadą, kad pareiškėjas visą jo nurodytą laikotarpį žinojo arba turėjo žinoti apie tai, kad jam neužtikrinama teisė į minimalų kameros plotą vienam asmeniui (2013 m. gegužės 20 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-307/2013). Tuo metu administracinėje byloje
Nr. A146-1090/2013 teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog
pažeidimų metu nežinojo ir negalėjo žinoti apie neužtikrinamą teisę laikyti jį atskirai nuo rūkančių asmenų. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes,
darė išvadą, kad pareiškėjas visą nustatytą laikotarpį žinojo arba turėjo žinoti apie jo
atžvilgiu atliekamus pažeidimus (2013 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1090/2013).
145. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškinio senatį pagal Civilinio kodekso 1.126
straipsnio 2 dalį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Administracinėje byloje Nr. A756-1028/2013 teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovas pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikęs prašymo taikyti ieškinio senatį. Be to, atsakovo atstovas
pirmosios instancijos teismo posėdyje nedalyvavo. Atsižvelgus į tai, konstatuota, kad
pirmosios instancijos teismas pareiškėjo reikalavimui atlyginti neturtinę žalą neturėjo
pagrindo taikyti ieškinio senaties terminą. Šioje byloje teisėjų kolegija taip pat atkreipė
dėmesį, kad apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, todėl atsakovo prašymas dėl ieškinio senaties taikymo,
pareikštas tik apeliaciniame skunde, negali būti tenkinamas (2013 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1028/2013; taip pat žr. 2013 m. sausio 3 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A662-2710/2012).
146. Pagal Civilinio kodekso 1.131 straipsnio 2 dalį, jeigu teismas pripažįsta, kad
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ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti
ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Klausimą, ar konkrečios
ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo
principais, atsižvelgdamas į ieškinio senaties termino trukmę (bendrasis ar sutrumpintas), ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį bei į
kitas reikšmingas bylos aplinkybes (pvz., 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1037/2009). Tam, kad ieškinio senaties terminas būtų atnaujinimas,
pareiškėjas turi įvardinti objektyvias priežastis bei pateikti įrodymų, pagrindžiančių
ieškinio senaties termino atnaujinimą (žr., pvz., 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2364/2013). Pastebėtina, kad klausimą, ar ieškinio senatis gali
būti atnaujinama, teismas gali spręsti ir savo iniciatyva (2013 m. rugsėjo 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-1090/2013).
VIII.1. Neteisėtų veiksmų, susijusių su kalinimo sąlygomis, nustatymas
147. Aiškindamas neteisėtų veiksmų sąlygą apžvelgiamo pobūdžio ginčų kontekste, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad neteisėtumo
Civilinio kodekso 6.271 straipsnio prasme konstatavimui reikia nustatyti, kad valdžios institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau
veikė nepateisinamai aplaidžiai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir
rūpestingai. Sprendžiant dėl atitinkamos valstybės valdžios institucijos (jos pareigūnų) veikos neteisėtumo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio prasme), kiekvienu atveju
yra būtina nustatyti, kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai pasireiškė asmens,
teigiančio, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, atžvilgiu, taip pat tai, ar
atitinkamos pasekmės (jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų,
pareigūnų neteisėtų veiksmų (2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-1500/2013).
148. Pagal administracinių teismų praktiką, neteisėti valstybės valdžios institucijų aktai – valstybės viešosios atsakomybės pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį esminė sąlyga, todėl šios sąlygos buvimas (nebuvimas) paprastai byloje nustatinėjamas
pirmiausia. Kaip teisėjų kolegija pažymėjo administracinėje byloje Nr. A146-309/2013,
nenustačius valdžios institucijos neteisėtų veiksmų, kitų civilinės atsakomybės sąlygų
Civilinio kodekso 6.271 straipsnio prasme nustatinėjimas yra teisiškai beprasmis, nes
nenustačius bent vienos iš minėtų trijų civilinės atsakomybės sąlygų, valstybei neatsiranda pareiga atlyginti žalą (2013 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-309/2013). Pastebėtina, kad nenustačius neteisėtų veiksmų, pareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo turi būti atmestas, o ne paliktas nenagrinėtu
(2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1223/2013).
149. Neteisėta veika Civilinio kodekso 6.271 straipsnio taikymo prasme gali pasireikšti ir tarptautinių teisės aktų nesilaikymu. Išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A444-619/2008 pabrėžė, kad Europos žmogaus teisių konvencijos, kuri
yra tiesiogiai taikoma Lietuvos Respublikoje, 3 straipsnis nustato, jog niekas negali
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būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip baudžiamas. Konvencijos 3 straipsnio reikalavimai įpareigoja ir kardomąjį kalinimą vykdančias, ir jo tvarką užtikrinančias institucijas. Jei asmuo yra laikomas tokiomis sąlygomis, kurios pažeidžia Konvencijos 3 straipsnį, tai yra akivaizdus teisės pažeidimas,
kuris negali būti pateisinamas. Valstybės valdžios institucijų pareigūnų aktais padarytas Konvencijos pažeidimas taip pat gali būti pagrindas valstybės civilinei atsakomybei atsirasti, nes neteisėta veika Civilinio kodekso 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).
150. Kita vertus, reikia pažymėti, kad žalos, kilusios dėl nepriimtinų kalinimo sąlygų, atlyginimo srityje valstybės neteisėtų veiksmų konstatavimas nėra ribojamas vien
tik Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimo nustatymu. Tais atvejais, kai teismas Konvencijos 3 straipsnio nuostatų pažeidimo nenustato, tačiau konstatuoja, kad valstybė pagal nacionalinę teisę neužtikrino pareiškėjui laisvės atėmimo
bausmės atlikimo įstaigos veiklą reglamentuojančių normų laikymosi, t. y. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio prasme neveikė taip, kaip to reikalavo teisės aktai, yra pagrindas
toliau spręsti žalos atlyginimo klausimą (2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1500/2013; 2013 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-1477/2013). Šiuo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A143-2810/2011.
Šioje byloje teisėjų kolegija konstatavo, jog Europos žmogaus teisių konvencijos
3 straipsnio netaikymas nagrinėjamoje situacijoje savaime nepaneigia galimybės taikyti ginčo santykiams Civilinio kodekso nustatytą neturtinės žalos atlyginimo institutą. Pažeidimų padarymas Konvencijos 3 straipsnio taikymo prasme yra „kokybiškai“
skirtingas nuo pažeidimų Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalies taikymo prasme
(„valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų
darbuotojai privalėjo veikti“). Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo kvalifikavimui yra
būdinga aplinkybių visuma, kuri atskleidžia tam tikro elgesio su žmogumi minimalaus
žiaurumo laipsnio pasiekimą (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2008 m. lapkričio 18 d. sprendimą byloje Savenkovas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 871/02). Tačiau
toks „kokybinio“ vertinimo elementas nėra reikšmingas (nėra būtinas), sprendžiant civilinės (deliktinės) atsakomybės klausimą Civilinio kodekso 6.271 ir 6.250 straipsnių
taikymo prasme. Šioje byloje taip pat pažymėta, kad neturtinės žalos samprata, pateikta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, apibūdinimo įvairove skiriasi nuo atitinkamos sampratos, nurodytos Konvencijos 3 straipsnyje. Toks (Civilinio kodekso 6.250
str. 1 d. pateiktas) neturtinės žalos apibūdinimas kiekvienu konkrečiu atveju suteikia
teismui plačią diskreciją neteisėtų (Civilinio kodekso 6.271 str. taikymo prasme) veiksmų pasekmes pripažinti asmens patirta neturtine žala ir ją įvertinti pinigine išraiška
(2011 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011).
151. Šiame kontekste taip pat reikia atkreipti dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimą, kad tam tikro laisvės atėmimo įstaigos pareigūno sprendimo (plačiąja prasme) nenuginčijimas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka reiškia, jog šio įstatymo taikymo požiūriu jis laikytinas teisėtu ir pagrįstu,
tačiau ši aplinkybė savaime nereiškia, kad tai yra pakankamas pagrindas pripažinti su
šiuo sprendimu sietinus pataisos įstaigos pareigūnų veiksmus teisėtais Civilinio kodekso
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6.271 straipsnio taikymo prasme (2012 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-239/2012). Vien tik ta aplinkybė, jog pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka neapskundžia administracinio akto, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad pareiškėjo nurodomi ir, jo nuomone, neteisėti viešojo administravimo subjektų veiksmai yra
teisėti, t. y. atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus. Teismas, spręsdamas neturtinės
žalos atlyginimo klausimą, turi išsamiai ir visapusiškai ištirti bylos aplinkybes bei analizuoti atsakovo veiksmus teisėtumo prasme (2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2686/2011).
VIII.2. Priežastinis ryšys
152. Sprendžiant pareiškėjo reikalavimo atlyginti dėl kalinimo nepriimtinomis sąlygomis kilusią žalą pagrįstumo klausimą, svarbu nustatyti ne tik tai, kad laisvės atėmimo institucija ar jos pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus, bet ir tai, kad šie veiksmai
sąlygojo pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Šiuo klausimu Konstitucinis Teismas
2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime yra konstatavęs, kad asmeniui teisė į žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, atlyginimą atsiranda tik tada,
kai įstatymų nustatyta tvarka yra konstatuojama, kad valstybės institucijos, pareigūnai
atliko neteisėtus veiksmus ir kad žala asmeniui atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų.
153. Pagal administracinių teismų praktiką, teikiant reikalavimą atlyginti žalą, be
kita ko, būtina pagrįsti, kad atsakovų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų pareigų neįvykdymas objektyviai lėmė neigiamus padarinius arba buvo žalos
priežastis, arba pakankamai prisidėjo prie žalos atsiradimo, kad valstybei ir (ar) savivaldybei tektų atsakomybė. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
ne kartą yra pažymėjęs, kad pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką (pvz.,
žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-556/2005; 2007 m. lapkričio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m.
lapkričio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008) priežastinio ryšio
nustatymo byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape, naudojant conditio sine qua non testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas
faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama,
ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija) (žr., pvz., 2011 m. liepos 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011). Remdamasi šiomis nuostatomis, teisėjų
kolegija administracinėje byloje Nr. A444-1186/2013 konstatavo, kad reikalavimas dėl
žalos atlyginimo turi būti atmestas, nes nagrinėtu atveju nenustatytas nei faktinis, nei
juo labiau teisinis priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų ir pareiškėjo nurodomos
žalos. Pareiškėjo teigimu, jam dėl netinkamų kalinimo sąlygų sutriko širdies veikla. Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, nustatė, kad atsakovas, siekdamas garantuoti pareiškėjo sveikatos apsaugą, užtikrino jo gydymą, suteikė reikiamą pagalbą,
organizavo jo gydymą, tokiu būdu buvo adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė.
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Teisminio nagrinėjimo metu nebuvo nustatytos aplinkybės, kurios leistų daryti išvadas, kad sveikatos būklės pablogėjimas atsirado dėl prastų kalinimo sąlygų (2013 m.
liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1186/2013; taip pat žr. 2013 m.
gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-301/2013).
VIII.3. Neturtinė žala, kilusi dėl nepriimtinų kalinimo sąlygų
154. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, paprastai
patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje
(2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2009/2013; 2013 m.
gruodžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1946/2013; 2008 m. gruodžio 2 d.
nutartis administracinėje byloje A143-1966/2008 ir kt.). Remiantis Civilinio kodekso
6.250 straipsnio 1 dalimi, neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos
pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.
155. Remiantis šia administracinių teismų praktikoje suformuota doktrinine
nuostata, konstatavus tam tikrus kalinimo sąlygų pažeidimus, dažnai laikoma, kad pareiškėjas neišvengiamai patyrė tam tikros neturtinės žalos. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-1946/2013 nustatyta, kad valstybė pagal nacionalinę teisę neužtikrino
pareiškėjui laisvės atėmimo bausmės atlikimo įstaigoje minimalios gyvenamojo ploto
normos, t. y. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio prasme neveikė taip, kaip to reikalavo
teisės aktai, ir dėl to yra pagrindas konstatuoti, kad pareiškėjui kilo atitinkamos pasekmės. Atsižvelgusi į pareiškėjo skundo pagrindą ir dalyką bei į nustatytas aplinkybes dėl netinkamų pareiškėjo bausmės atlikimo sąlygų, įvertinusi pažeidimų trukmę ir
mastą, teisėjų kolegija sprendė, kad pareiškėjas galėjo patirti papildomų neigiamų dvasinių išgyvenimų ir fizinių nepatogumų, papildomą diskomfortą, kurių jis nebūtų patyręs, jei būtų buvęs laikomas teisės aktų nustatytomis sąlygomis (2013 m. gruodžio 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1946/2013; taip pat žr. 2013 m. lapkričio 25 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1860/2013). Kitoje administracinėje byloje
Nr. A261-1798/2013 teisėjų kolegija konstatavo, kad ilgas kalinimo perpildytose kamerose laikotarpis sukėlė pareiškėjui rimtą diskomfortą ir psichologinę kančią. Dar daugiau,
toks perpildymas trukdė naudotis bet kokiu privatumu kasdieniniame gyvenime, kas,
teisėjų kolegijos vertinimu, savaime buvo labai traumuojanti patirtis (2013 m. lapkričio
18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1798/2013).
156. Remdamasis minėta taisykle, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
paprastai kritiškai vertina laisvės atėmimo įstaigos poziciją, jog nepaisant nustatytų
pažeidimų, įtaka kalinimo asmens sveikatai nėra nustatyta. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A822-1500/2013 atsakovas teigė, jog pareiškėjas nepateikė duomenų apie
nagrinėjamo laikotarpio savo sveikatos būklę, kurių pagrindu būtų galima spręsti dėl
teisės į nustatyto dydžio gyvenamojo ploto suteikimą kamerose neįgyvendinimo įtaką
sveikatos būklei. Tačiau teisėjų kolegija šių argumentų dėl žalos nevertino, atsižvelgusi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nustatytą taisyklę, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra
546

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo
suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinimas

apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje (2013 m. lapkričio 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-1500/2013; 2013 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1476/2013). Kitaip tariant, aplinkybė, kad nebuvo įrodyta, jog padaryta žala sveikatai, nereiškia, kad asmuo nepatiria kitokio pobūdžio neturtinės žalos.
157. Administracinių teismų pozicija, pagal kurią asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, paprastai patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio
kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, iš esmės grindžiama neturtinės žalos pobūdžio specifika. Išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A444-619/2008 akcentavo,
kad neturtinės žalos įrodinėjimas, atsižvelgiant į neturtinės žalos sampratą, atskleistą
Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, 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, pavyzdžiui, dėl automobilio sugadinimo, dažnai yra neįmanoma. 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
(2008 m. balandžio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008).
158. Šiame kontekste reikia pažymėti, kad neturtinės žalos buvimas teismo konstatuojamas tik tada, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra intensyvūs
(2013 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1222/2013). Šiam aspektui iliustruoti paminėtina administracinė byla Nr. A822-1409/2013. Pareiškėjas skunde
teismui nurodė, kad patyrė neturtinės žalos, nes laisvės atėmimo įstaigoje veikianti parduotuvė neįvykdė jo užsakymo – nesuteikė galimybės įsigyti apelsinų. Šiomis
aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatavo, kad prekių tiekimo sutrikimas (prekių tiekėjui pritrūko apelsinų produkcijos iš sandėlio) nuteistajam negalėjo lemti reikšmingų ir
didelių išgyvenimų, viršijančių Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuoto minimalaus žiaurumo lygio standarto bei viršyti kalinimui neišvengiamai būdingą kentėjimo
laipsnį, nes truko neilgai (savaitę) ir yra ištaisytinas (galima pakartoti užsakymą kitą
savaitę). Dėl šių priežasčių aptariamais veiksmais asmeniui nėra padarytas net menkiausio laipsnio neigiamas poveikis. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad neturtinė žala konstatuojama tik tada, kai ją sukeliantys neteisėti veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o
ne mažareikšmiai ar smulkmeniški (2013 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1409/2013). Nežymūs gyvenamosios patalpos dydžio normos pažeidimai
bei sąlyginai trumpa jų trukmė, dažniausiai savaime, nenustačius kitų laisvės atėmimo
vietoje laikomo asmens padėtį apsunkinusių aplinkybių, nėra laikomi pakankamu pagrindu teismui daryti išvadą, kad pareiškėjas buvo patyręs dvasinį sukrėtimą ir kitas
neigiamas pasekmes Civilinio kodekso 6.250 straipsnio prasme (2013 m. gruodžio 17 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-2033/2013; 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-2219/2013; 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1852/2013).
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VIII.4. Neturtinės žalos atlyginimo būdai
159. Pagal Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalį, atlygintinos neturtinės žalos
dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Ši nuostata teismų praktikoje aiškinama,
kaip įpareigojanti teismą ne tik patikrinti reikalavimo pagrįstumą, bet ir pripažinus jį
pagrįstu, nuspręsti dėl tinkamo žalos atlyginimo būdo (2013 m. birželio 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-1281/2013; 2013 m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1211/2013). Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad asmens, kuris patyrė neturtinės žalos dėl nepriimtinų kalinimo sąlygų, teisės gali būti apginamos dviem būdais – teismo sprendimu pripažįstant asmens teisių pažeidimą arba
už patirtą skriaudą atlyginant pinigine kompensacija. Kaip pažymėta administracinėje
byloje Nr. A444-1211/2013, atsižvelgiant į tai, kad neturtinės žalos dydį pagrindžiančių
kriterijų sąrašas nebaigtinis, o kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai, teismas kiekvienu atveju turėtų spręsti, ar pakanka pažeistos teisės pripažinimo, ar turi būti priteisiama materiali kompensacija (2013 m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A444-1211/2013).
160. Pastebėtina, kad taikydamas pažeidimo pripažinimą teismo sprendimu, kaip
neturtinės žalos, kilusios dėl nepriimtinų kalinimo sąlygų, atlyginimo būdą, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas remiasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika panašiose bylose. Šiuo aspektu pažymima, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas,
gindamas Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintas pagrindines žmogaus teises
ir laisves, tam tikrais atvejais konstatuoja, jog teisės pažeidimo pripažinimas savaime
yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje Daktaras prieš Lietuvą, pareiškimo
Nr. 42095/98; 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 7508/02). Atsižvelgus į tai, daroma išvada, kad teisės pažeidimo pripažinimas
bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Tai reiškia, kad ne visais atvejais tam, jog
būtų apginta pažeista neturtinė teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas pinigais.
Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma,
kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (žr. 2013 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2009/2013 ir joje nurodytą Europos
Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimą byloje Meilus prieš Lietuvą;
taip pat žr. 2013 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1864/2013;
2012 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-143/2012).
161. Piniginė kompensacija už neturtinę žalą, kilusią kalinimo metu, kaip žalos
atlyginimo būdas, administracinių teismų praktikoje paprastai grindžiama konstitucine teise į žalos atlyginimą bei jos taikymą pildančia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija (žr., pvz., 2013 m. balandžio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-889/2013). Nagrinėdamas šio pobūdžio klausimus, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime suformuotomis nuostatomis. Konstitucinis Teismas
yra konstatavęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima
įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos
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dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija)
negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol,
kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra
neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė)
kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat
turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio
taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už
kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios
(pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias
prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko
asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti
(žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą).
VIII.5. Neturtinės žalos dydžio nustatymas
162. Administracinėje byloje Nr. A662-2009/2013 teisėjų kolegija pažymėjo, kad asmens teisė į neturtinės žalos atlyginimą yra garantuota Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje ir ji turi būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka,
nepažeidžiant bendrųjų teisinės valstybės principų, inter alia – teisingumo principo.
Teisingas žalos atlyginimas reiškia ir tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo
teismo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis. Teismo pareiga yra nustatyti teisingą
kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą (2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A662-2009/2013).
163. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. A520-107/2013 pabrėžė, kad pareiškėjo prašoma atlyginti neturtinės žalos suma vertinama kaip nevaržanti teismo diskrecijos nustatyti neturtinės žalos dydį konkrečioje byloje ir yra tik viena reikšmingų bylai aplinkybių, į kurią teismas turi atsižvelgti.
Priteisiant neturtinės žalos atlyginimą vadovaujamasi teisingo žalos atlyginimo koncepcija, besiremiančia įstatymo ar teismų praktikos suformuotais vertinamaisiais subjektyviais ir objektyviais kriterijais, leidžiančiais kuo teisingiau nustatyti ir atlyginti
asmeniui padarytą žalą, atkurti pažeistų teisių pusiausvyrą ir suponuojančiais pareigą
preciziškai įvertinti konkrečios situacijos aplinkybes. Neturtinės žalos prigimtis lemia
tai, kad nėra galimybės šią žalą tiksliai apskaičiuoti, grąžinti nukentėjusįjį į buvusią padėtį ar rasti tikslų piniginį tokios žalos ekvivalentą. Neturtinės žalos dydį nustato teismas, o ją patyręs asmuo turi pateikti teismui kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų (2013 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A520-107/2013).
164. Atsižvelgiant į tai, kad atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra
teismo prerogatyva, nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį neturi būti vadovau549
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jamasi bendrosiomis reikalavimo (dėl turtinės žalos atlyginimo) pagrįstumo įrodinėjimo taisyklėmis, o turi būti taikomi (atsižvelgiama) tik teismui adresuoti žalos dydžio
nustatymo kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje. Civilinio
kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nebaigtinis tokių kriterijų sąrašas: žalos pasekmės, žalą padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis, padarytos turtinės žalos dydis bei kitos turinčios reikšmę bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijai (2013 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-1840/2013; 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-1841/2013).
165. Kiekvienas žalos dėl kalinimo nepriimtinomis sąlygomis atlyginimo atvejis
yra individualus ir turi būti atsižvelgta į visumą faktinių aplinkybių, esančių konkrečioje administracinėje byloje (2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1896/2013). Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos
praktikos matyti, kad neturtinės žalos atlyginimo būdas bei priteistinos sumos dydis,
jei pasirenkamas atlyginimo būdas pinigais, iš esmės priklauso nuo aplinkybių daugeto: pažeidimo trukmės, sukeltų neigiamų pasekmių sunkumo, besikreipusio teisminės
gynybos asmens elgsenos siekiant išvengti neigiamų faktorių, pažeistų teisių gynimo
laiko požiūriu, t. y. ar pažeistas teises stengtasi apginti jau pažeidimo darymo metu, ar
betarpiškai pastarajam pasibaigus (2013 m. balandžio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-859/2013).
166. Nustatydamas žalos dėl netinkamų kalinimo sąlygų atlyginimo būdą ir prireikus, dydį, teismas dažniausiai remiasi (atsižvelgia) šiais kriterijais:
166.1. Pažeistos vertybės pobūdis. Administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad teisingam kompensacijos už neturtinę žalą dydžio nustatymui svarbu,
į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos, nes kuo aukštesnė ir svarbesnė vertybė, tuo stipriau ji turėtų būti ginama. Administracinėje byloje
Nr. A556-1896/2013 teismas pabrėžė, kad kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymu saugoma teisinė vertybė, taigi neturtinė žala patiriama individualiai, todėl, be Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje išvardytų ir teismo konkrečiu atveju
reikšmingomis pripažintų aplinkybių, kaip į vieną iš kriterijų neturtinės žalos atlyginimo dydžiui nustatyti, teismas privalo atsižvelgti į pažeistos teisinės vertybės pobūdį, specifiką, kaip į objektyvų kriterijų siekiant užtikrinti nukentėjusiojo patirtą dvasinį
bei fizinį skausmą kuo labiau kompensuojantį ir kartu lygiateisiškumo bei proporcingumo principus atitinkantį neturtinės žalos atlyginimą (2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1896/2013). Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjant
skundus dėl netinkamų kalinimo sąlygų, pareiškėjo subjektinių teisių pažeidimo pobūdis paprastai yra susijęs su jo esminių laisvių, įtvirtintų Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnyje, pažeidimu – draudimu elgtis nežmoniškai ar žeminant asmens
orumą (2013 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1841/2013;
2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2009/2013).
166.2. Pažeidimo trukmė. Nustatant žalos dydį, atsižvelgiama į pareiškėjo kalinimo
netinkamomis sąlygomis laikotarpį (2013 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-1860/2013). Konstatavus, kad nustatyto pažeidimo laikotarpis yra pakankamai ilgas, tinkamu žalos atlyginimu negali būti laikomas vien teisės į teisės aktuose numatytas kalinimo sąlygas pažeidimo pripažinimas (2013 m. rugpjūčio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1290/2013; 2013 m. rugpjūčio 7 d. sprendi550
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mas administracinėje byloje Nr. A146-797/2013; 2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2009/2013; 2013 m. gruodžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1946/2013). Ilgai trunkantys pažeidimai nelaikytini mažareikšmiais
(2013 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1222/2013). Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. A858-977/2013 teisėjų kolegija, nustačiusi, kad pareiškėjo
kalinimas perpildytose kamerose buvo ne vienkartinis ar trumpalaikis, o tęstinis, jo
trukmė pakankamai ilga (56 paros), atsisakė pažeidimą pripažinti mažareikšmiu. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija darė išvadą, kad nagrinėtu atveju negalima apsiriboti
vien pažeidimo fakto konstatavimu ir būtina priteisti žalos atlyginimą pinigine forma
(2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-977/2013; taip pat žr.
2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-712/2013).
166.3. Pažeidimo pobūdis. Neturtinės žalos atlyginimo klausimą sprendžiantis teismas įvertina, ar nustatyti pažeidimai, sukėlę pareiškėjui neturtinę žalą, žymūs.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-1864/2013 teisėjų kolegija, spręsdama dėl
neturtinės žalos atlyginimo būdo, atsižvelgė į tai, kad ginčo laikotarpiu teisės aktais
nustatyta vienam asmeniui turinti tekti minimali gyvenamojo ploto norma buvo pažeista nežymiai – pareiškėjui teko 0,1 kv. m mažiau ploto nei nustatyta norma vienam
asmeniui. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija nusprendė, kad nėra
pagrindo priteisti pareiškėjui neturtinės žalos atlyginimą pinigais, todėl apsiribojo jo
teisės į teisės aktuose nustatytas bausmės atlikimo sąlygas pažeidimo pripažinimu, kaip
pakankama satisfakcija už teisių pažeidimą (2013 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1864/2013). Kitoje administracinėje byloje Nr. A602-608/2013
teisėjų kolegija, vertindama neturtinės žalos, priteistinos pinigine forma, dydį, taip pat
vertino pažeidimo mastą. Teismas šiuo aspektu atkreipė dėmesį, kad kameroje nustatytos oro temperatūros (17,5 °C) skirtumas nuo normos nebuvo didelis (minimali leistina oro temperatūra – 18 °C) (2013 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A602-608/2013).
Kita vertus, intensyvus kalinimo sąlygų pažeidimas neturtinės žalos atlyginimo
dydį didina. Šiais atvejais, kalinimo sąlygų pažeidimo pripažinimas teismo sprendimu
nėra pripažįstamas teisingu asmens neturtinės žalos atlyginimo būdu. Intensyviu kalinimo sąlygų pažeidimu paprastai pripažįstamas Europos žmogaus teisių konvencijos
3 straipsnio nuostatas pažeidęs valstybės institucijų elgesys (2013 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-757/2013). Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A662-2009/2013 teisėjų kolegija akcentavo, kad pareiškėjui kameroje dažnai tekdavo
itin mažai ploto, t. y. 1,98 kv. m, 2,65 kv. m (2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2009/2013; taip pat žr. 2013 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-307/2013). Pažeidimo intensyvumą dar labiau sustiprina aplinkybė, jog itin perpildytose kamerose pareiškėjas kalinamas gana ilgai (2013 m. gegužės
31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-502/2013; 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1798/2013).
166.4. Pažeidimo tąsa. Dėl neturtinės žalos atlyginimo sprendžiantis teismas atsižvelgia į tai, ar pažeidimas, sukėlęs pareiškėjui neturtinę žalą, vis dar tęsiasi. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-608/2013 teisėjų kolegija pažymėjo, kad dalis
kalinimo sąlygų pažeidimų, dėl kurių skundėsi pareiškėjas, ištaisyti – atliktas paprastasis kameros remontas (2013 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A602-608/2013). Tai, kad kalinimo sąlygų pažeidimas buvo pašalintas, įvertinta ir
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administracinėje byloje Nr. A492-2917/2012. Šiuo klausimu teismas pažymėjo, kad gavus informaciją apie ankstesnę pareiškėjo tarnybą, tolimesniam paskirtos bausmės
vykdymui pareiškėjas buvo perkeltas į Vilniaus pataisos namus, skirtus valstybės politikams, teisėsaugos, teismo, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės tarnautojams, kuriems teismo nustatyta atlikti bausmę pataisos namuose
(2013 m. sausio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-2917/2012).
166.5. Pažeistų teisių gynimas laiko požiūriu. Vertindamas neturtinės žalos dydį,
teismas taip pat atsižvelgia, ar pažeistas teises stengtasi apginti jau pažeidimo darymo metu, ar šiam jau pasibaigus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuostatos, kad asmens patirtų dvasinių ir fizinių kančių (Civilinio kodekso 6.250
str. prasme) poveikis jo fizinei ir psichinei sveikatai yra skaudžiausias ir labiausiai
juntamas tuo laiku, kai asmenį veikia šias kančias sukeliantys neteisėti aktai (Civilinio kodekso 6.271 str. prasme). Laiko veiksnys asmens patirtas dvasines ir fizines
kančias menkina, jos blėsta. Todėl aplinkybė, kad pareiškėjas delsia pasinaudoti teismine gynyba, leidžia daryti išvadą, jog jo patirta dvasinė skriauda nėra tokia didelė
(2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2009/2013; 2012 m.
vasario 15 d. nutartis administracinėje bylojeNr. A63-1343/2012; 2013 m. lapkričio 25 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1860/2013).
Aptariamu aspektu aktuali ir administracinė byla Nr. A261-1798/2013. Šioje byloje
teisėjų kolegija pabrėžė, kad iš fakto, jog pareiškėjas dėl savo pažeistų teisių į teismą
kreipiasi praėjus kuriam laikui (6 mėnesiams), neišplaukia (non sequitur), kad jis neturtinės žalos išvis nepatyrė. Priešingai – minėta aplinkybė (nuo patirtos žalos atsiradimo iki kreipimosi į teismą praėjęs laiko tarpas) gali būti pagrindas ieškinio senačiai
taikyti. Tačiau šiuo atveju ieškinio senaties terminas pareiškėjo reikalavimui nebuvo
pasibaigęs, atsakovas jo neprašė taikyti, o teismas savo iniciatyva to daryti ir negalėjo
(Civilinio kodekso 1.126 str. 2 d.). Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjas dėl savo pažeistų teisių į teismą kreipėsi praėjus 6 mėnesiams po to, kai jis išvyko iš
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, o per visą buvimo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laiką pareiškėjas nesikreipė į šios įstaigos administraciją su skundais dėl
kalinimo sąlygų, nagrinėjamu atveju gali būti reikšminga nebent neturtinės žalos atlyginimo dydžiui, tačiau ne šios žalos fakto nustatymui. Atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas
delsė pasinaudoti teismine gynyba (pareiškėjas dėl neturtinės žalos atlyginimo kreipėsi
į teismą praėjus 6 mėnesiams nuo tada, kai išvyko iš Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo), teisėjų kolegija nusprendė, jog jo patirta dvasinė skriauda nėra tokia didelė,
kad ją būtų galima vertinti pareiškėjo nurodyta 50 000 Lt suma (2013 m. lapkričio 18 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1798/2013; taip pat žr. 2013 m. balandžio
25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-113/2013).
166.6. Laisvės atėmimo įstaigos pareigūnų elgesys, inter alia ketinimai. Sprendžiant
dėl pareiškėjui priteistinos sumos neturtinei žalai atlyginti, be kitų aplinkybių, atsižvelgiama į tai, ar byloje nustatyta, jog laisvės atėmimo įstaigos administracija kuriuo nors
pareiškėjo kalinimo laikotarpiu išskyrė jį iš kitų kalinamųjų ir sąmoningai siekė pažeminti pareiškėjo orumą ar nežmoniškai su juo elgtis ar kitaip blogino jo kalinimo
sąlygas (2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2009/2013;
2013 m. gruodžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1946/2013; 2013 m.
lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1544/2013; 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1585/2013; 2013 m. lapkričio 25 d.
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nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1860/2013). Pastebėtina, kad teismas, spręsdamas dėl neturtinės žalos atlyginimo būdo ar piniginės kompensacijos dydžio, be
kita ko, atsižvelgia į laisvės atėmimo įstaigos pastangas gerinti kalinamo asmens padėtį. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A261-1798/2013 teismas palankiai vertino
atsakovo nurodytas aplinkybes, jog esant perpildytoms kameroms stengiamasi, kad
suimtieji ir nuteistieji tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei, perkeliami į laisvesnes kameras, sudaromos sąlygos palaikyti švarą ir tvarką kamerose bei pasitelkiami tretieji asmenys, siekiant, kad kameros atitiktų higienos reikalavimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės rodo, jog laisvės
atėmimo vietos administracija palaipsniui, atsižvelgdama į finansinių galimybių ribas, siekia kalinamiems asmenims užtikrinti visose kalinimo patalpose tinkamas gyvenimo sąlygas ir neturi tikslo specialiai žeminti bausmes atliekančių asmenų orumą ar nežmoniškai su jais elgtis. Vis dėlto teismas, remdamasis Europos Žmogaus
Teisių Teismo 2001 m. balandžio 19 d. sprendimo byloje Peers prieš Graikiją, pareiškimo
Nr. 28524/95, 74 paragrafu, atkreipė dėmesį, kad tokio tikslo nebuvimas negali pašalinti
Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo konstatavimo (2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A261-1798/2013; taip pat žr. 2013 m. rugpjūčio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1258/2013). Administracinėje byloje A520-897/2013
teisėjų kolegija taip pat akcentavo, kad atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad pareiškėjui būtų užtikrintos kuo palankesnės
kalėjimo sąlygos. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija stengėsi, jog
pareiškėjas, kurio laikymo sąlygos ne visiškai atitiko nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomas kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliamas į laisvesnes kameras (2013 m. birželio 10 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A520-897/2013).
166.7. Pažeidimo pasekmes švelninančios aplinkybės. Kalbant apie neturtinės žalos,
kilusios dėl perpildytų kamerų, atlyginimą, teismų praktikoje svarbia aplinkybe laikytinas asmeniui taikomo režimo pobūdis. Administracinėje byloje Nr. A442-1864/2013
teisėjų kolegija, spręsdama dėl tinkamo neturtinės žalos atlyginimo būdo, pabrėžė,
jog būtina atsižvelgti į tai, kad Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, kurioje
pareiškėjas atlikinėjo laivės atėmimo bausmę, nėra kalėjimas ar kamerų tipo pataisos įstaiga, bei kad joje nuteistasis turėjo reglamentuotą judėjimo laisvę ir galimybes
užsiimti leistina veikla, o buvimas pačioje gyvenamojoje patalpoje buvo privalomas
tik pagal dienotvarkę skirtu miegui laiku. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, nustatytas minimalaus gyvenamojo ploto normos neatitikimas buvo iš dalies kompensuotas pareiškėjo turėta judėjimo laisve (2013 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1864/2013; 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-1544/2013). Kita vertus, nustačius, kad pareiškėjo galimybė judėti yra rimtai
apribota, pvz., kai pareiškėjas turi teisę tik vieną valandą per parą būti gryname ore, o
likusį laiką praleidžia kameroje, yra pagrindas spręsti dėl intensyvesnio pažeistų teisių
gynimo būdo (2013 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-757/2013;
2013 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-502/2013).
166.8. Kalinamo asmens patiriamos žalos pobūdis ir mastas. Vertinant neturtinės
žalos atlyginimo dydį, atsižvelgiama į tai, ar netinkamo kalinimo sąlygos (apgyvendinimas perpildytose kamerose) iš esmės pakenkė pareiškėjo sveikatai (pvz., ar byloje nustatyta, kad pareiškėjo patirti nepatogumai bei dvasinės kančios turėjo ypatingą poveikį
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sveikatai) (2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2009/2013;
2013 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1546/2013; 2013 m.
rugpjūčio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-797/2013). Sprendžiant
šį klausimą, taip pat įvertinamos pareiškėjo asmeninės savybės. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-464/2013 teisėjų kolegija akcentavo, kad pareiškėjas jaunas, dėl kalinimo netinkamomis sąlygomis sveikatos sutrikimų ar kitokių pasekmių
nekilo (2013 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-464/2013;
2013 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-307/2013). Kita vertus,
administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad sergantis asmuo kalinimo sąlygų
pažeidimus išgyvena skaudžiau. Administracinėje byloje Nr. A143-1702/2013 teisėjų kolegija kritiškai vertino tą aplinkybę, kad pareiškėjui, kuris gydėsi, tekęs gyvenamasis
plotas buvo mažesnis, nei teisės aktais nustatytas vienam asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje, kai asmuo yra sveikas. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad teisės aktų reikalavimus atitinkančių gydymosi sąlygų
(tam tikro gyvenamojo ploto nesuteikimas) nesudarymas tiesiogiai lėmė pareiškėjui
fizinius nepatogumus, neigiamus dvasinius išgyvenimus bei sudarė pagrindą priteisti
neturtinės žalos atlyginimą (2013 m. lapkričio 7 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A143-1702/2013).
166.9. Kalinamo asmens subjektyvus situacijos vertinimas. Šis neturtinės žalos
nustatymo kriterijus suformuotas administracinėje byloje Nr. A492-2917/2012. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad pareiškėjas įkalinimo įstaigoje buvo laikomas pažeidžiant
imperatyvius teisės aktų, reglamentuojančių pareiškėjo saugumo užtikrinimui skirto
suėmimo vykdymo režimo reikalavimus, darė išvadą, kad dėl to pareiškėjas neabejotinai patyrė neigiamus dvasinius išgyvenimus. Teisėjų kolegija akcentavo, kad nagrinėjamu atveju yra ypač svarbus pareiškėjo subjektyvus situacijos vertinimas. Tai, kad
pareiškėjui esant kartu su kitais asmenimis, jis galėjo jausti įtampą, nesaugumo jausmą dėl to, jog išaiškėjus aplinkybei dėl jo tarnybos Alytaus bei Pravieniškių pataisos
namuose, su juo gali būti siekiama susidoroti, buvo pakankama išvadai, kad pareiškėjas patyrė neturtinę žalą (2013 m. sausio 2 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A492-2917/2012).
166.10. Kalinamo asmens elgesys. Vertinant asmens patirtą neturtinę žalą, teismų
praktikoje atsižvelgiama ir į tai, ar pareiškėjas aktyviai siekė nutraukti tariamus kalinimo sąlygų pažeidimus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-1864/2013 teisėjų kolegija, spręsdama dėl atlygintinos neturtinės žalos dydžio, pažymėjo, kad byloje
nėra duomenų, jog nustatytais laikotarpiais pareiškėjas būtų kreipęsis į bausmės vykdymo institucijos administraciją dėl kalinimo sąlygų netinkamumo (2013 m. gruodžio
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1864/2013). Tuo metu administracinėje
byloje, kurioje pareiškėjui kilusi neturtinė žala buvo siejama su nuobaudos paskyrimu, buvo įvertinta, kad pareiškėjas atliko tam tikrus veiksmus, dėl kurių galėjo būti
skirta nuobauda. Šį faktą teismas tiesiogiai įvardino kaip aplinkybę, į kurią atsižvelgtina vertinant neturtinės žalos dydį (2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-309/2012).
166.11. Teismų praktika žalos, kilusios dėl netinkamų kalinimo sąlygų, atlyginimo bylose. Šio kriterijaus taikymo aspektu paminėtina administracinė byla
Nr. A552-733/2013. Šioje byloje teisėjų kolegija akcentavo, kad siekiant įgyvendinti teisinio apibrėžtumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, sprendžiant
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neturtinės žalos atlyginimo klausimą atsižvelgiama į šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką. Dėl šios priežasties nustatydami neturtinės žalos dydį teismai turi remtis įstatymų nustatytais ir teismų praktika suformuotais ir taikomais neturtinės žalos
dydžio nustatymo kriterijais bei atsižvelgti į teismų analogiškose bylose priteistus neturtinės žalos dydžius. Tačiau teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad teismo precedentu
gali būti remiamasi tik tada, kai teismų išspręstos situacijos yra tapačios. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodytos administracinių teismų nutartys buvo priimtos bylose, kurių faktinės aplinkybės nebuvo tapačios ar labai panašios
į nagrinėjamą atvejį, todėl jomis kaip teismo precedentu teismas nusprendė nesiremti
(2013 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-733/2013; taip
pat žr. 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1840/2013;
2013 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1027/2013).
166.12. Bendra šalies ekonominė padėtis. Sprendžiant dėl neturtinės žalos dydžio, atsižvelgiama ir į tokias reikšmingas bendro pobūdžio aplinkybes, kaip bendrą
šalies ekonominę situaciją bei pragyvenimo lygį (2013 m. balandžio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A520-107/2013; 2013 m. vasario 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-176/2013). Pastebėtina, kad tam tikru laikotarpiu žalos atlyginimo dydžio nustatymui įtakos turėjo ir visuotinai žinoma aplinkybė – sunki valstybės finansinė padėtis (2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-53/2013). Teismas, sprendžiantis dėl neturtinės žalos dydžio, be kita ko, atsižvelgia į bylos nagrinėjimo metu Lietuvoje egzistuojančias ekonomines darbo užmokesčio bei pragyvenimo sąlygas – minimalią mėnesinę algą bei vidutinį darbo užmokestį
(2013 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1841/2013; 2013 m.
lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1546/2013; 2013 m. liepos 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1126/2013). Šiuo aspektu administracinėje byloje Nr. A143-137/2013 teisėjų kolegija pastebėjo, kad pastarasis atlygintinos neturtinės
žalos dydžio nustatymo kriterijus – atsižvelgimas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu patvirtinamą minimalios mėnesinės algos dydį – Civilinio kodekso 6.250
straipsnio 2 dalyje nurodytų teisingumo bei protingumo kriterijų taikymo požiūriu
yra įmanomas, tačiau jis negali būti laikomas vieninteliu ir pakankamu kriterijumi neturtinės žalos dydžio nustatymui (jo apskaičiavimui). Darydama tokią išvadą, teisėjų
kolegija pirmiausia pažymėjo, kad joks teisės aktas tiesiogiai arba netiesiogiai nesieja
minimalios mėnesinės algos dydžio su neturtinės žalos atlyginimo instituto taikymu.
Antra vertus, tik tokio neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijaus taikymas nepaaiškinamai susiaurintų galimybę individualizuoti atlygintinos neturtinės žalos dydžio
nustatymą, t. y. iš esmės paneigtų galimybę (ir pareigą) teismui atsižvelgti į Civilinio
kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodytų (tarp jų ir išvardintų tiesiogiai) atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų visumą. Nagrinėjamoje situacijoje pirmosios instancijos teismas, panaudodamas paminėtą atsižvelgimo į minimalios mėnesinės algos dydį kriterijų, nustatė ne galutinę pareiškėjui atlygintinos neturtinės žalos
sumą, o palaikė ją (tokiu būdu apskaičiuotą atlygintinos žalos sumą) tam tikru pareiškėjui priteistinos neturtinės žalos dydžio nustatymo atskaitos tašku, t. y. vienos dienos
be mokesčių sumą panaudojo, apskaičiuodamas už atitinkamą kalinimo netinkamomis
sąlygomis dienų skaičių priteistiną piniginę kompensaciją. Teisėjų kolegija, remdamasi
paminėtais argumentais, pripažino tokį pirmosios instancijos teismo panaudotą pri555
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teistinos žalos dydžio nustatymo mechanizmą neteisingu (2013 m. sausio 31 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-137/2013).
166.13. Sąžiningumas, teisingumas ir protingumas. Visos minėtos neturtinės žalos
būdo ir piniginės kompensacijos dydžio aplinkybės vertinamos įstatymo nustatytų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo imperatyvų kontekste (2013 m. lapkričio 25 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1840/2013; 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-1546/2013 ir kt.).
167. Pastebėtina, kad tai nėra baigtinis sąrašas aplinkybių, darančių įtaką sprendimui dėl pažeistų teisių apgynimo būdo bei pasirinkus neturtinės žalos atlyginimą pinigais – jos dydžio. Kiekvienas atvejis yra individualus ir turi būti vertinamas atskirai
(2013 m. balandžio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-859/2013). Kaip
pažymėta administracinėje byloje Nr. A520-107/2013, įstatyme nustatytų neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašas nebaigtinis, todėl kiekvienu konkrečiu atveju
teismas turėtų spręsti dėl materialios kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio,
aiškindamasis ir vertindamas individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį, atsižvelgdamas į įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintus ir teismo šiuo konkrečiu atveju
reikšmingais pripažintus kriterijus (2013 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A520-107/2013).
168. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aptariamo pobūdžio bylose nuosekliai laikosi non reformatio in peius
(draudimo keisti į blogąją pusę) principo, kuris reiškia, jog skundą teismui padavusio asmens padėtis dėl jo paties skundo negali būti bloginama. Tokiu būdu administracinėje byloje Nr. A822-1500/2013 teisėjų kolegija, vadovaudamasi non reformatio in
peius principu, atsižvelgdama į tą aplinkybę, kad pareiškėjas nėra apskundęs priteistos žalos dydžio, nevertino, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė žalos
dydį, t. y. atsižvelgė į pareiškėjo kalinimo netinkamomis sąlygomis laikotarpį, to pasekmes, nes skundą padavusio asmens padėtis negali būti bloginama, jei kiti proceso
dalyviai skundo nėra padavę (2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-1500/2013; 2013 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1459/2013).
VIII.6. Neturtinės žalos, kilusios dėl
netinkamų kalinimo sąlygų, įrodinėjimo taisyklės
169. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad pareiškėjas, pateikęs reikalavimą atlyginti neturtinę žalą, kilusią dėl netinkamų kalinimo sąlygų, yra saistomas pareigos nurodyti reikšmingas kalinimo sąlygas
apibūdinančias aplinkybes (2014 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-81/2014). Pareiškėjo nurodytų aplinkybių pagrindu suformuluoti reikalavimai
apsprendžia ginčo administracinėje byloje ribas (2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-115/2012; 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-1251/2013). Teismas, išsamiai išnagrinėjęs ir įvertinęs pareiškėjo nurodomas reikšmingas faktines aplinkybes, patikrina laisvės atėmimo įstaigų ir jų pareigūnų veiksmų teisėtumą (2013 m. gruodžio 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-2072/2013). Pastebėtina, kad atsižvelgus į kalinamų asmenų ribotas galimybes
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rinkti įrodymus, paprastai iš pareiškėjo reikalaujama nurodyti tik pagrįstai detalizuotą kalinimo sąlygų apibūdinimą (2013 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS602-84/2013).
170. Pareiškėjui aiškiai nurodžius reikšmingas kalinimo sąlygas apibūdinančias
aplinkybes, pareiga pateikti reikiamus dokumentus ir kitus įrodymus apie tam tikrų
reikalavimų, susijusių su sveikos ir saugios kalinimo aplinkos užtikrinimu, tenka atsakovui, t. y. laisvės atėmimo vietos administracijai (2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1346/2013; 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-977/2013; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-197/2013). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-1246/2013 teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalį,
įrodymus pateikia proceso šalys ir kiti proceso dalyviai. Tai bendroji įrodymų instituto
taisyklė, kuri reiškia, kad kiekviena šalis ar proceso dalyvis turi pagrįsti savo poziciją
įrodymų visuma, o kai nepakanka įrodymų patvirtinti, šiuo atveju atsakovo nurodomoms aplinkybėms, sprendimas priimtinas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta. Vadinasi, Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas,
teigdamas apie pakankamą gyvenamąjį plotą, tekusį pareiškėjui pastarojo nurodomu
laikotarpiu, turėjo tai aiškiai bei tiksliai pagrįsti (2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1246/2013; taip pat žr. 2013 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1245/2013).
171. Administracinių teismų praktika, pagal kurią įrodinėjimo našta neteisėtų
veiksmų vertinimo etape tenka laisvės atėmimo įstaigos administracijai, be kita ko,
grindžiama Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija. Administracinėje byloje Nr. A442-1251/2013 teisėjų kolegija, remdamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo
2012 m. sausio 10 d. sprendimu Ananyev ir kiti prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 42525/07,
60800/08, pabrėžė, jog būtina atsižvelgti į asmenims kylančius objektyvius sunkumus
renkant įrodymus apie jų kalinimo sąlygas, todėl griežtai negalima laikytis principo,
jog įrodyti tam tikros aplinkybės buvimą turi asmuo, kuris ja remiasi. Iš esmės tai reiškia, kad pareiga pateikti reikiamus dokumentus ir kitus įrodymus apie kamerose asmenims tenkantį plotą tenka atsakovui (2013 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-1251/2013).
172. Atsižvelgus į paminėtą, siekdama pagrįsti, kad tam tikras pažeidimas, susijęs
su kalinimo sąlygomis, nebuvo intensyvus, duomenis apie kameroje laikomų asmenų
skaičiaus kaitą turi pateikti pati laisvės atėmimo institucija. Administracinėje byloje
Nr. A556-1692/2013 teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovo argumentai, jog pirmosios
instancijos teismas pažeidimą nepagrįstai vertino kaip intensyvų ir tęstinį, nes kameroje laikomų asmenų skaičius per parą nuolat kito, dėl to kito ir jiems tenkanti ploto
dalis, nesuponuoja išvados, jog pareiškėjui tenkanti ploto dalis atitinkamose kamerose
ginčo laikotarpiu visiškai atitiko nustatytas normas, tokių duomenų nepateikė ir atsakovas (2013 m. liepos 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1692/2013; taip
pat žr. 2013 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-51/2013; 2013 m.
spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1222/2013; 2013 m. gruodžio 4 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1946/2013). Kitoje administracinėje byloje
Nr. A756-789/2013 teisėjų kolegija taip pat atsižvelgė į asmenų laikymo kardomojo
kalinimo įstaigose specifiką, kad toje pačioje kameroje laikomų asmenų skaičius per
parą nėra stabilus (dalis asmenų kviečiama pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus, eta557
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puojama į teismus ir atitinkamą laiką nebūna kamerose). Teisėjų kolegijos teigimu,
neabejotina, kad ši aplinkybė turi įtakos vienam asmeniui tenkančios ploto normos
kameroje kaitai, nes daliai asmenų išvykus, likusiems kameroje asmenims tenka daugiau kameros ploto. Tačiau, kaip ir administracinėje byloje Nr. A556-1692/2013, teisėjų kolegija konstatavo, jog ši aplinkybė nesuponuoja išvados, kad pareiškėjui tenkanti
ploto dalis atitinkamose kamerose ginčo laikotarpiu visiškai atitiko nustatytas normas,
tokių duomenų nepateikė ir atsakovas (2013 m. balandžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-789/2013; taip pat žr. 2013 m. gegužės 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-981/2013; 2013 m. liepos 4 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A442-1126/2013).
173. Pastebėtina, kad laisvės atėmimo įstaigai nesugebėjus paneigti pareiškėjo teiginių, susijusių su kalinimo ploto dydžiu ar kitais kalinimo sąlygų pažeidimais, jie laikomi nustatytais (žr., pvz., 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A261-1802/2013). Ši įrodinėjimo nuostata taip pat atspindi Europos Žmogaus Teisių
Teismo praktiką panašiose bylose, pagal kurią nėra būtina nustatyti kiekvieno teiginio
tikrumą, nes Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimas gali būti nustatytas, remiantis teismui pareiškėjo pateiktais faktais, kurių atsakovas nesugeba paneigti (žr., pvz., 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo byloje Grigoryevskikh prieš Rusiją,
pareiškimo Nr. 22/03, 55 paragrafą; 2010 m. liepos 1 d. sprendimo byloje Nedayborshch
prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 42255/04, 30 paragrafą).
174. Aptariant įrodinėjimo ypatumus viešosios deliktinės atsakomybės, kilusios
dėl nepriimtinų kalinimo sąlygų, bylose, reikia atkreipti dėmesį ir į šio pobūdžio ginčams būdingą neturtinės žalos įrodinėjimo specifiką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais,
kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės
žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. 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 – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų lemti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas
turi vadovautis Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta
bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,
pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais (2013 m. spalio 21 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1222/2013; 2013 m. gegužės 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A552-733/2013; 2013 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-517/2013; 2013 m. balandžio 15 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A858-889/2013).
175. Atsižvelgus į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad gali būti nebūtina iš pareiškėjo reikalauti pateikti įrodymus, patvirtinančius dėl netinkamų kalinimo sąlygų patirtą žalą ir kančias. Kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs administracinėje byloje
Nr. AS602-84/2013, neturtinės žalos atlyginimas savo pobūdžiu visuomet siejasi su
poreikiu kompensuoti materialiai sunkiai įkainojamoms vertybėms padarytą žalą,
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todėl ir konkrečius įrodymus, bylojančius apie tai, kokiu būdu ir kaip minėta žala
pasireiškė, kartais pateikti gali būti objektyviai neįmanoma (2013 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-84/2013). Šiuo aspektu administracinėje byloje
Nr. A822-513/2013 taip pat konstatuota, jog iš pareiškėjo reikalauti pateikti įrodymus,
patvirtinančius patirtą žalą ir kančias, nėra būtina, nes atsižvelgiant į Europos Žmogaus
Teisių Teismo praktiką panašiose bylose, toks formalus įrodinėjimo naštos perkėlimas
iš daugelio asmenų atimtų galimybę gauti teisingą atlyginimą už kalinimą neatitinkančiomis reikalavimų sąlygomis, nenulėmusiomis objektyviai pamatuojamą kalinio fizinės
ar psichinės būklės pablogėjimą (2013 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-513/2013 ir joje nurodyta Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika; 2013 m.
rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1374/2013; 2013 m. balandžio
8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-859/2013). Apžvelgiamu klausimu
paminėtina ir administracinė byla Nr. A858-889/2013. Šioje byloje teisėjų kolegija taip
pat pabrėžė, jog pareiškėjui prašant priteisti neturtinę žalą negalima prašyti pateikti įrodymus, kurie vienareikšmiškai leistų spręsti apie patirtą žalą. Teismo vertinimu,
nustačius, kad pareiškėjui nepagrįstai buvo apribotas bendravimas su žmona, nesuteikiant ilgalaikio pasimatymo su žmona, negalima teigti, kad jis nepatyrė žalos. Be to,
vien tik tai, kad pareiškėjas ginčo laikotarpiu į pataisos namų psichologinę tarnybą dėl
psichologinių problemų nesikreipė, savaime nepatvirtina, kad pareiškėjas nepatyrė psichologinio sukrėtimo, dvasinių išgyvenimų, kad nėra daroma žala jo santykiams su sutuoktine (2013 m. balandžio 15 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A858-889/2013; taip pat žr. 2012 m. kovo 9 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A858-309/2012).
176. Kita vertus, kai pareiškėjas reikalavimą atlyginti neturtinę žalą grindžia aplinkybėmis, kurias objektyviai galima įrodyti, jis privalo pateikti atitinkamus įrodymus,
leidžiančius teismui teisingai įvertinti patirtą neturtinę žalą, arba nurodyti reikšmingas aplinkybes, kodėl to padaryti negali. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad asmuo, teigiantis, jog dėl netinkamų
kalinimo sąlygų patyrė konkrečių sveikatos sutrikimų, šias aplinkybes privalo pagrįsti.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A756-1290/2013 teisėjų kolegija pažymėjo, kad
pareiškėjui nepateikus jokių duomenų, kad dėl kalinimo sąlygų jis susirgo kvėpavimo takų ligomis, ši aplinkybė vertintina kaip neįrodyta (2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1290/2013). Tuo metu administracinėje byloje
Nr. A602-369/2013 teisėjų kolegija, nustačiusi, kad bylos duomenys pagrindžia, jog pareiškėjas dėl per žemos kameros oro temperatūros susirgo peršalimo ligomis, priteisė
pareiškėjui teisingą neturtinės žalos atlyginimą. Šioje byloje pareiškėjas, siekdamas pagrįsti patirtą neturtinę žalą, teismui pateikė Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo
išduotą medicininį pažymėjimą, kuriame konstatuota, jog ginčo laikotarpiu jis kreipėsi
dėl galvos ir gerklės skausmo bei jam paskirtas ambulatorinis gydymas (2013 m. sausio
24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-369/2013).
177. Pastebėtina, kad apžvelgtos administracinių teismų praktikos krypties formavimui reikšmingos įtakos turėjo Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą savo praktikoje yra konstatavęs, kad šio pobūdžio
ginčuose ne visada galima pritaikyti affirmanti incumbit probatio (tas, kas teigia, turi tai
įrodyti) principą, nes tam tikrais atvejais tik atsakovas turi prieigą prie informacijos,
galinčios atmesti ar paneigti konkrečius teiginius (žr., pvz., 2011 m. sausio 11 d. spren559
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dimą byloje Hacioglu prieš Rumuniją, pareiškimo Nr. 2573/03). Europos Žmogaus Teisių Teismas šio pobūdžio bylose taip pat nuosekliai akcentuoja, kad pareiškėjas neprivalo pateikti įrodymų, pagrindžiančių patirtą neturtinę žalą (žr., pvz., 2010 m. liepos 1 d.
sprendimo byloje Nedayborshch prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 42255/04, 37 paragrafą; 2009 m. spalio 15 d. sprendimo byloje Antipenkov prieš Rusiją, pareiškimo
Nr. 33470/03, 82 paragrafą).
IX. Kai kurie procesiniai klausimai
178. Šiame apibendrinime, manytina, yra prasminga išskirti tam tikras administracinių bylų teisenos taisykles ir jų taikymo ypatumus, būdingus ginčų dėl laisvės
atėmimo vietų institucijų ir jų pareigūnų veiksmų nagrinėjimui. Šioje dalyje glaustai
apžvelgiami tam tikri ikiteisminės tvarkos, teritorinio teismingumo, skundo administraciniam teismui padavimo termino, žyminio mokesčio mokėjimo ir kiti procesinio
pobūdžio aspektai.
Dėl ikiteisminės tvarkos
179. Išankstinio ginčų dėl laisvės atėmimo institucijų ir jų pareigūnų veiksmų bei
sprendimų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio ir Suėmimo vykdymo įstatymo 36 straipsnio 7 dalies bei 49 straipsnio 1 dalies
nuostatos. Pastebėtina, kad šių nuostatų taikymo ypatumai administracinių teismų
praktikoje buvo apžvelgti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas,
apibendrinimo (I dalis) 13 skyriuje Ginčų dėl bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir
pareigūnų veiksmų bei sprendimų nagrinėjimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 528–530 p.).
180. Administracinių teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad tuo atveju, kai
įstatymų yra numatyta ikiteisminė tvarka vidinės administracinių aktų kontrolės sistemos pagrindu (toks santykis šiame kontekste yra tarp Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Kalėjimų departamento) ir institucija, išnagrinėjusi ginčą ikiteismine tvarka, skundžiamą individualų aktą palieka nepakeistu, tiesiogines teisines
pasekmes asmeniui sukelia pirminis individualus administracinis aktas. Esant tokiai
situacijai asmens galimai pažeistos teisės teisme gali būti apgintos jam ginčijant tik
tiesiogines pasekmes sukeliantį pirminį individualų administracinį aktą, o įrodymai,
kad asmuo pasinaudojo įstatymo numatyta ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, tokiu atveju yra patvirtinimas, kad asmuo yra įvykdęs įstatymų nustatytą kai kuriems
atvejams sąlygą prieš kreipiantis teisminės gynybos pasinaudoti privaloma ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka (2010 m. rugpjūčio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1113/2010).
Dėl rūšinio teismingumo
181. Ginčai dėl žalos, patirtos dėl galbūt netinkamų Laisvės atėmimo vietos ligoninės suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, atlyginimo nagrinėtini bendrosios
kompetencijos teismuose. Tokią išvadą padarė Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl
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teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti (toliau – ir Specialioji teisėjų kolegija), priėmusi 2013 m. lapkričio 26 d. nutartį byloje
T-110/2013. Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kam teismingas pareiškėjo prašymas
priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau
– ir Ligoninė), 104 040 Lt neturtinės ir 4 071,41 Lt turtinės žalos. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 2012 m. vasario 24 d. iki 2012 m. kovo 9 d. Ligoninėje jam nebuvo suteiktos kokybiškos ir tinkamos sveikatos priežiūros paslaugos. Dėl to buvo pakenkta
jo sveikatai ir jis patyrė turtinę ir neturtinę žalą. Pareiškėjo teigimu, dėl pablogėjusios
sveikatos, darbingumo lygio nustatymui, tyrimų bei nosies pertvaros operacijos atlikimui, dėl miego apnėjos (knarkimo), taip pat dėl patirto streso ir kankinimo Lukiškių
tardymo izoliatoriuje-kalėjime bei Vilniaus pataisos namuose, jis buvo pristatytas į Ligoninę, kuri nesilaikė Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies,
2 straipsnio 8 dalies, 9 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Ligoninėje buvo pažeista jo teisė į privatumą, nes gydytojo apžiūros metu jis buvo stebimas prižiūrėtojų (formaliai
– pašalinių asmenų). Jam nebuvo suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos,
nes Ligoninė netenkino pareiškėjo prašymų pakartotinai atlikti širdies kardiogramą,
atlikti kompiuterinę tomografiją ir imtis tinkamo gydymo, skirti efektyvų gydymą dėl
dešinio kelio pradinės artrozės ir kt., nors pagal Ligoninės nuostatus tai turėjo būti
atlikta. Dėl Ligoninės netinkamo veikimo ir neveikimo, netinkamų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo ir šių paslaugų nesuteikimo, daugkartinio švitinimo rentgeno
aparatu, kankinimo, paskirtų vaistų neišdavimo, buvo pakenkta pareiškėjo sveikatai.
Šiomis aplinkybėmis Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad ginčai dėl žalos atlyginimo yra civilinio pobūdžio ir, pagal bendrą taisyklę, jie yra priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.). Administraciniai teismai nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. y. ginčus dėl
žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo
(Civilinio kodekso 6.271 str.). Apžvelgiamu atveju pareiškėjas reiškė reikalavimą dėl
turtinės ir neturtinės žalos, kurios atsiradimą iš esmės siejo su netinkamai suteiktomis
asmens sveikatos priežiūros paslaugomis Ligoninėje, atlyginimo. Reikalavimų dėl žalos
atlyginimo, kurie būtų siejami su Ligoninės administravimo veikla, atliekama specialių bausmių vykdymo ir administracinės teisės normų nustatyta tvarka, pareiškėjas nenurodė. Taigi byloje keliami reikalavimai buvo susiję tik su žalos, padarytos pacientui
netinkamu sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, atlyginimo santykiais. Šie santykiai,
pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, yra civiliniai teisiniai santykiai, todėl ginčas turėjo
būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 str.
1 d., 25 str.) (Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 26 d. nutartis byloje P. K.
prieš Lietuvos valstybę, T-110/2013).
Dėl teritorinio teismingumo
182. Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnyje numatyta, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje
yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra
skundžiami, buveinė. Pagal administracinių teismų suformuotą praktiką bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo, atsiradusios dėl netinkamų kalinimo sąlygų, atsakovu yra lai561
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koma Lietuvos valstybė, kurią atstovauja įstaiga, dėl kurios netinkamų kalinimo sąlygų
yra padaryta žala pareiškėjui. Taigi bylos dėl neturtinės žalos priteisimo dėl netinkamų
kalinimo sąlygų yra priskirtos nagrinėti teismui pagal įkalinimo įstaigos buvimo vietą
(2013 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-357/2013).
183. Aptariamo klausimo kontekste reikia priminti, kad Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra išaiškinęs, jog 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. 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. 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. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 4(14), 2008 m., 109–124 p.).
Dėl skundo reikalavimų savarankiškumo
184. Administracinėje byloje Nr. A858-889/2013 teisėjų kolegija konstatavo, kad asmuo, kuris skundžiasi dėl kalinimo sąlygų ir taikomų ribojimų, gali teikti savarankišką reikalavimą atlyginti žalą. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog nurodytos išvados
nepaneigia trečiojo suinteresuoto asmens Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateikti argumentai, kad pareiškėjas, reikalaudamas
atlyginti patirtą neturtinę žalą, neginčija nei Marijampolės pataisos namų, nei Kalėjimo departamento konkrečių sprendimų dėl atsisakymo suteikti jam ilgalaikius pasimatymus su sutuoktine, todėl nėra teisinio pagrindo priteisti jam neturtinės žalos
atlyginimo. Šiuo aspektu pažymėta, jog reikalavimas dėl žalos atlyginimo nėra laikomas išvestiniu iš reikalavimo dėl administracinių aktų, dėl kurių galbūt ir kilo žala, panaikinimo, todėl nagrinėjamu atveju gali būti sprendžiamas klausimas dėl neturtinės
žalos atlyginimo ir esant nustatytoms sąlygoms deliktinei atsakomybei atsirasti turi
būti sprendžiama dėl neturtinės žalos atlyginimo būdo ir / ar dydžio (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS858-827/2011, 2013 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-11/2013)
(2013 m. balandžio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-889/2013).
185. Administracinėje byloje Nr. AS525-571/2013 konstatuota, kad administraciniuose teismuose negali būti reiškiamas reikalavimas pripažinti, jog asmuo buvo kalinamas nežmoniškomis sąlygomis. Šioje byloje teisėjų kolegija nustatė, jog nagrinėjamu
atveju pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties
ta apimtimi, kiek pirmosios instancijos teismas ja atsisakė priimti pareiškėjo skundą
dalyje dėl reikalavimo pripažinti, kad Plungės rajono policijos komisariato areštinėje jis buvo laikomas nežmoniškomis sąlygomis. Teisėjų kolegija, susipažinusi su na562
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grinėjamos bylos medžiaga ir skundžiama nutartimi, sutiko su pirmosios instancijos
teismo argumentais ir išvada, kad toks reikalavimas negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku ir vertintinas tik kaip skundo pagrindas, t. y. aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą dėl neturtinės žalos, atsiradusios dėl kalinimo nežmoniškomis sąlygomis (2013 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS525-571/2013).
Dėl teisės ginčyti norminio administracinio akto nuostatas
186. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio nuostatomis, administraciniuose teismuose pripažįstama, jog nuteistieji ar suimtieji asmenys
nepatenka į subjektų ratą, turinčių tiesioginę teisę ginčyti norminius administracinius aktus. Administracinėje byloje Nr. I442-26/2013 išaiškinta, kad pareiškėjas tiesiogiai kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti
norminio administracinio akto (Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-46 patvirtintų
Nuteistųjų naudojamų daiktų elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo ir išlaidų už
sunaudotą elektros energiją apmokėjimo taisyklių) teisėtumą šiuo atveju neturi teisės.
Įstatymo nustatyta tvarka tai galėtų padaryti apygardos administracinis teismas, nagrinėjantis bylą pagal jo skundą (ABTĮ 111–112 str.) (2013 m. rugsėjo 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. I442-26/2013).
187. Pastebėtina, jog teikiant prašymą bylą nagrinėjančiam teismui inicijuoti norminio administracinio akto, reglamentuojančio kalinimo tvarką, patikrą, taikomi bendrieji norminių aktų ginčijimo administraciniuose teismuose reikalavimai ir pareiškėjas privalo pagrįsti kvestionuojamų teisės aktų sąsają su nagrinėjamu ginču.
Dėl žyminio mokesčio
188. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies
10 punktu, žyminiu mokesčiu neapmokestinami ir skundai (prašymai) dėl administracinių nuobaudų paskyrimo (nepaskyrimo). Administracinių bylų teisenos įstatymo
40 straipsnio 1 dalies 10 punktas netaikomas nuobaudoms, skiriamoms atliekantiems
laisvės atėmimo bausmę nuteistiesiems. Administracinėje byloje Nr. AS39-22/2008 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 Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punktą
neapmokestinami žyminiu mokesčiu (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS39-22/2008).
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 admi563
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nistracinėje byloje Nr. AS39-22/2008). Spręsdamas žyminio mokesčio klausimą, teismas
yra atsižvelgęs ir į tai, kad pareiškėjas būdamas sulaikytas negali atlikti jokių finansinių
operacijų ir neturi objektyvių galimybių tiek pateikti informacijos apie jo finansinę padėtį, tiek ir atlikti finansinius sandorius (2013 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-422/2013).
Pažymėtina, kad žyminiu mokesčiu gali būti apmokestinama ir skundo dalis
(2013 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1532/2013).
Apžvelgiamu klausimu taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimo II dalies
Teisė kreiptis į teismą ir jos realizavimas 11 skyrių Žyminis mokestis ir jo dydis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012 m., 680–686 p.).
Praleisto termino atnaujinimas
189. Administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai pareiškėjas yra nuteistasis ir neturi galimybės visiškai laisvai įgyvendinti savo teisių, t.
y. pareiškėjo judėjimo laisvė jam paduodant apeliacinį skundą yra apribota, yra pagrindas spręsti dėl praleisto termino atnaujinimo. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. TA525-28/2012 teisėjų kolegija sprendė pareiškėjo, kuris buvo patalpintas į Lukiškių
tardymo izoliatorių-kalėjimą, prašymą dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui
pateikti. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad pareiškėjo judėjimo laisvė, jam paduodant
apeliacinį skundą, buvo apribota, 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; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA552-51/2013).
Svarbiu faktu, sprendžiant dėl termino atnaujinimo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 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). Išsamiau apie termino skaičiavimo ir atnaujinimo klausimus žr.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimo II dalies „Teisė kreiptis į teismą ir jos realizavimas“
10 skyrių „Skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui terminai“ (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012 m., 666–679 p.).
Dėl teismo aktyvumo
190. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, susijusioje su kalinimo sąlygomis ir jų metu taikomais ribojimais, yra pažymėta, kad teismas turėtų būti
aktyvus, tiek atlikdamas nuteistiesiems paskirtos nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo
patikrą (2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1262/2013),
tiek spręsdamas neturtinės žalos, kilusios dėl netinkamų kalinimo sąlygų, atlyginimo
klausimą (2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-601/2013).
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2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl žalos, atsiradusios dėl vietos savivaldos institucijų atsisakymo sudaryti
mokesčių lengvatų taikymo sutartį, atlyginimo
Ieškovai kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą dėl 14 645,08 Lt nepagrįstai
įgytų lėšų bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį
nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų
priteisimo. Vėliau ieškovai ieškinį patikslino ir, remdamiesi nepagrįsto praturtėjimo bei
civilinės atsakomybės institutais, prašė iš atsakovų solidariai priteisti 16 481,81 Lt bei
minėtas 5 procentų dydžio metines palūkanas.
Nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimus, kuriais tam
tikroje teritorijoje buvo numatyta ūkio subjektų galimybė pasinaudoti nekilnojamojo
turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatomis. Šiuo tikslu su Šiaulių
miesto savivaldybės administracija turėjo būti sudaromos mokesčių lengvatų taikymo
sutartys.
Kadangi ieškovų nekilnojamieji daiktai ir (ar) nuomojami valstybinės žemės
sklypai atitiko Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimuose nustatytus kriterijus,
jie 2011 m. balandžio 26 d. kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl
lengvatinių nekilnojamojo turto mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę
tarifų taikymo ir prašė sudaryti mokesčių lengvatų taikymo sutartį. Į šį prašymą
ieškovai atsakymo negavo, todėl 2011 m. gegužės 24 d. kreipėsi pakartotinai. Šiaulių
miesto savivaldybės administracija 2011 m. birželio 7 d. raštais atsakė, kad minėto
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo galiojimas sustabdytas, todėl mokesčių
lengvatų taikymo sutartys nesudaromos. Ieškovai 2011 m. liepos 25 d. dar kartą
kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, prašydami sudaryti mokesčių
lengvatų taikymo sutartis, tačiau pastaroji 2011 m. rugpjūčio 31 d. raštu atsakė, kad
minėtas lengvatas nustatęs sprendimas buvo pripažintas netekusiu galios. Gavę šį
atsakymą ieškovai 2011 m. rugsėjo 6 d. vėl kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės
administraciją, prašydami sudaryti mokesčių lengvatų taikymo sutartis, nes iki 2011 m.
liepos 6 d. (įskaitytinai) galiojo šias lengvatas numatęs Šiaulių miesto savivaldybės
sprendimas. Tačiau Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2011 m. spalio 7 d. raštu
atsakė, kad konkrečių sutarties pasirašymo terminų nebuvo nustatyta, todėl ji jokių
sutarties sudarymo reikalavimų nepažeidė.
Savo ieškinyje ieškovai teigė, kad atsisakydama su jais sudaryti mokesčių lengvatų
taikymo sutartis, bet jas sudarydama su kitais subjektais, Šiaulių miesto savivaldybės
administracija pažeidė teisės aktus. Todėl šiai taikytina civilinė atsakomybė.
Šiaulių miesto apylinkės teismas sprendimu ieškinį atmetė. Vertino, kad ginčas
kilo iš administracinių teisinių santykių ir jis nagrinėtinas administraciniame teisme.
Tačiau Šiaulių apygardos teismas nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą
panaikino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo nurodęs, kad ginčas kilo iš civilinių teisinių
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santykių atsiradus žalai dėl kitos šalies vengimo sudaryti sutartį ir toks ginčas turi būti
nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Bylą iš naujo nagrinėjęs Šiaulių miesto
apylinkės teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl bylos priskirtinumo
bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui.
Spręsdama šį klausimą, Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, kad byloje
ieškovai siekė prisiteisti iš atsakovų 16 481,81 Lt ir šiuos savo reikalavimus grindė tuo,
kad, viena vertus, atsakovai nepagrįstai praturtėjo, kita vertus, dėl neteisėtų atsakovų
veiksmų ieškovams yra padaryta žala. Pareikšti reikalavimai buvo nukreipti ne į nekilnojamojo turto ar valstybinės žemės nuomos tarifo nustatymą ar jo dydį. Ieškovų
argumentai tiek dėl nepagrįsto praturtėjimo instituto, tiek ir dėl civilinės atsakomybės
instituto taikymo buvo grindžiami teiginiais apie neteisėtus atsakovų veiksmus – nepagrįstą neveikimą. Ginčas dėl žalos atlyginimo taikant civilinės atsakomybės institutą
patenka į Civilinio kodekso 6.271 straipsnio reguliavimo sritį. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų,
privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto, nepaisydama savo darbuotojų
kaltės.
Viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų) savivaldybių funkcijų yra savivaldybės biudžeto sudarymas ir tvirtinimas (Vietos savivaldos įstatymo 6 str.
1 p.). Savivaldybės taryba, vykdydama nurodytas funkcijas, priima sprendimus teikti
mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita (Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 18 p.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę
ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ 1.8 punkte taip pat numatyta
savivaldybės tarybos teisė savo biudžeto sąskaita mažinti valstybinės žemės nuomos
mokestį arba visai nuo jo atleisti. Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, kaip matyti iš
šių nuostatų, jomis yra reglamentuojamas savivaldybės finansinio fondo – savivaldybės biudžeto lėšų naudojimas ir yra numatoma galimybė savivaldybės biudžeto lėšomis teikti lengvatas (finansinę paramą) atitinkamiems asmenims. Pagal savo pobūdį,
sprendimų dėl savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo bei dėl lengvatų iš savivaldybės biudžeto lėšų suteikimo priėmimas laikytinas viešojo administravimo veikla.
Atitinkamai Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad šioje byloje vyraujančiais
(dominuojančiais) santykiais turėjo būti pripažintini būtent administraciniai teisiniai
santykiai. Nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynimo būdų atžvilgiu, t. y. taikomas tada, kai civilinių
teisių negalima apginti kitais civilinių teisių gynimo būdais (taikant restituciją, vindikaciją, priteisiant nuostolius, įpareigojant prievolę įvykdyti natūra ir kt.) arba jos šiais
būdais apginamos nevisiškai. Sprendžiant dėl ieškovų reikalavimų priteisti iš atsakovų 16 481,81 Lt, visų pirma spręstina dėl civilinės atsakomybės taikymo. Tų pačių reikalavimų (dėl 16 481,81 Lt priteisimo) nagrinėjimas atskiroje byloje, vertinant, ar yra
pagrindas taikyti nepagrįsto praturtėjimo institutą, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, buvo netikslingas, todėl jų pagrįstumas turėjo būti sprendžiamas ginčą nagrinėjant
administraciniame teisme (2013 m. liepos 10 d. nutartis byloje UAB „Vaivorykštė“ ir kt.
prieš Šiaulių miesto savivaldybę ir Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, T-85).
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2.1.2. Dėl žalos, patirtos dėl neteisėtų valstybės veiksmų nustatant darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, apmokėjimo tvarką
Pareiškėjai su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, turtinės
žalos atlyginimą.
Nurodė, jog valstybės valdžios institucijų neteisėti veiksmai pasireiškė 2009 m.
balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimant nutarimus Nr. 411 ir
Nr. 412, kuriais buvo pakeisti 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 941 ir 2003 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1195. Tokiais pakeitimais buvo suvienodinta iki tol buvusi diferencijuota pagal
atitinkamas darbuotojų kategorijas savaitės darbo laiko ir kasmetinių atostogų trukmė.
Šie pakeitimai 2013 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu buvo pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, konstituciniam teisinės valstybės principui ir Darbo kodekso nuostatoms. Pareiškėjai pagal 2004 m. gegužės 26 d.
su Valstybine teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sudarytas darbo sutartis dirba Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriuje teismo medicinos ekspertais (specialistais). Nuo 2009 m. spalio 1 d. iki
2013 m. gegužės 9 d. pareiškėjai dirbo ir iki šiol dirba viršvalandžius, už kuriuos dėl
minėtų valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų jiems nėra ir nebuvo mokama.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų skundą, kaip nepriskirtiną administraciniams teismams. Nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl tokios pirmosios instancijos teismo nutarties, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl bylos rūšinio teismingumo.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad apžvelgiamu atveju pareiškėjai, remdamiesi Civilinio kodekso 6.271 straipsniu, kėlė reikalavimą dėl žalos atlyginimo, kurios
atsiradimą siejo su Lietuvos Respublikos Vyriausybės neteisėta veikla. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą, administraciniai teismai
sprendžia ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų
veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.). Taigi šiuo atveju pagal pareiškėjų skundo pagrindą ir dalyką, ginčas pateko į Administracinių bylų teisenos įstatymo
15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą ginčų kategoriją. Todėl pareiškėjų skundo priėmimo klausimas turėjo būti sprendžiamas administraciniuose teismuose
(2013 m. spalio 24 d. nutartis byloje S. L. ir D. F. prieš Lietuvos valstybę, T-105/2013).
2.1.3. Dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo grąžinti žyminį mokestį
bankrutuojančiai bendrovei, šiai atsisakius ieškinio civilinėje byloje
Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi nutarė priimti UAB „Rastakas“ atsisakymą nuo ieškinio ir grąžinti 22 500 Lt žyminio mokesčio. BUAB „Rastakas“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo
2013 m. vasario 13 d. kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos
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finansų ministerijos (toliau – ir Inspekcija), prašydamas grąžinti šį žyminį mokestį.
Inspekcija 2013 m. vasario 19 d. sprendimu atsisakė grąžinti mokesčio permoką ir ją
įskaitė į gyventojų pajamų mokesčio nepriemoką.
BUAB „Rastakas“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2013 m. balandžio
10 d. su ieškiniu dėl mokesčių permokos priteisimo kreipėsi į Vilniaus apylinkės teismą, kuris nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl bylos rūšinio teismingumo.
Ši kolegija pažymėjo, kad ginčas buvo kilęs iš mokestinio teisinio santykio, kurio
atsiradimo pagrindas – administracinis aktas. Tai atitinka ginčo, numatyto Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte, sampratą ir požymius,
todėl šis ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme. Tai, kad pareiškėjas buvo bankrutuojanti įmonė, bylos rūšinio teismingumo nekeitė. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalis nustato tik teritorinį bylos
teismingumą. Apžvelgiamoje byloje bankrutuojančios įmonės reikalavimai buvo administracinio teisinio pobūdžio, todėl ginčas turėjo būti nagrinėjamas administraciniame
teisme (2013 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje BUAB „Rastakas“ prieš Valstybinę mokesčių
inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, T-102).
2.1.4. Dėl žalos, patirtos dėl 1989 metais tarnybos metu įvykusio nelaimingo
atsitikimo, atlyginimo vidaus reikalų sistemos pareigūnui
Ieškovas kreipėsi į Jonavos rajono apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė atlyginti 102 684 Lt nelaimingo atsitikimo darbo metu jam padarytą žalą. Nurodė, kad
1982 m. spalio 28 d. jis pradėjo dirbti Jonavos AB „Azotas“ (dabar „Achema“) ugniagesiu-vairuotoju. 1989 m. kovo 20 d. šioje gamykloje įvyko gaisras, kurio gesinti buvo
iškviestas ir ieškovas. Gaisro malšinime jis nepertraukiamai dalyvavo keturias dienas.
Ketvirtąją gaisro malšinimo dieną ieškovas pradėjo jausti pirmuosius nuo gaisro gesinimo sveikatos pablogėjimo padarinius: silpnumą, galvos svaigimą, pykinimą ir buvo
išsiųstas į medicinos punktą. Iškart po atliktų procedūrų, vykdydamas savo tarnybinę
pareigą, jis grįžo gesinti AB „Azotas“ patalpose kilusį gaisro židinį. 1989 m. kovo 31 d.
jis neteko sąmonės ir buvo išvežtas į Kauno akademines klinikas, kur jam buvo atlikta kraujo perpylimo operacija. 1989 m. balandžio 1 d. L. M. atgavo sąmonę. Klinikose
buvo gydomas iki 1989 m. balandžio 24 d., po to grįžo į darbą. Vėliau, atlikus išsamius
medicininius tyrimus bei įvertinus jo sveikatos būklę, buvo nuspręsta, jog ieškovas netinkamas dirbti ugniagesiu ir 1991 m. kovo 14 d. jis buvo atleistas. Nors nelaimingo
atsitikimo darbe įvykio faktas (ne dėl ieškovo kaltės) tinkamai iš karto nebuvo nustatytas ir užfiksuotas, tačiau, ieškovo teigimu, medicininiuose dokumentuose aiškiai
nurodyta, kad jo susirgimai įgyti tarnybos metu. 2008 m. sausio 30 d. Jonavos rajono
apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje nustatytas turintis juridinę reikšmę faktas, „kad dėl darbo aplinkos pavojingumo, kenksmingo veiksnio 1989 m. kovo 20 d. –
1989 m. kovo 31 d. darbe – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 16–oje
sukarintoje priešgaisrinėje dalyje Jonavos AB „Achema“ apsaugai – vykdant pavestas
darbines funkcijas pareiškėjui L. M., įvyko nelaimingas atsitikimas darbe – apsinuodijimas amoniaku ir nitrofoska“.
Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija per nustatytą terminą
pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog mano, kad ji yra netinkamas atsakovas civili568
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nėje byloje bei kad šią bylą nagrinėti kompetentingas yra administracinis teismas. Atitinkamai Jonavos rajono apylinkės teismas, siekdamas išsklaidyti šias abejones, nutarė
kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.
Ši kolegija pirmiausia pastebėjo, kad ieškovas savo reikalavimą priteisti žalos atlyginimą grindė tuo, kad susirgimus įgijo nelaimingo atsitikimo metu, atliekant ugniagesiovairuotojo pareigas. Socialinės apsaugos priemonių sistema, taikoma vidaus tarnybos pareigūnams, prie kurių priskiriamos ir kompensacijos, mokamos pareigūnams,
patyrusiems sveikatos sužalojimus einant tarnybines pareigas, yra viešosios teisės reguliavimo sritis. Nepriklausomai nuo įvykio, kurio metu buvo sužalota sveikata, kolegija
laiko, kad tokio pobūdžio ginčas dėl pareigūnui padarytos žalos atlyginimo teismingas
administraciniam teismui (2013 m. spalio 7 d. nutartis byloje L. M. prieš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, T-109).
2.1.5. Dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamo palaikų palaidojimo, atlyginimo
Ieškovas kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė
priteisti ieškovo naudai iš atsakovų UAB „Aterna“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės
solidariai 1 200 Lt turtinės žalos, 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010 m. vasario 28 d. mirė ieškovo motina. Leidimą
laidoti išdavė Klaipėdos miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus Kapinių
priežiūros poskyris. Visas laidojimo paslaugas, įskaitant duobės iškasimą, atliko UAB
„Aterna“. Nutirpus sniegui pasimatė, kad duobė iškasta per arti šalia esančio kapo. Iš
sukritusio smėlio aiškiai matėsi, kad palaikai buvo palaidoti vietoje, kuri skirta takeliui
tarp kapaviečių iškloti. Dėl netinkamoje vietoje palaidotų palaikų ieškovas nedelsiant
pareiškė žodines pretenzijas kapinių administracijai ir UAB „Aterna“ direktoriaus pavaduotojui, kuris ir kasė duobę. UAB „Aterna“ darbuotojai patvirtino, kad gavus visus
reikiamus dokumentus, perlaidos palaikus tinkamai. Gavęs leidimą ekshumuoti palaikus, ieškovas kreipėsi į UAB „Aterna“ dėl palaikų perlaidojimo paslaugų suteikimo, nes
paslaugos buvo suteiktos nekokybiškai. Tačiau įmonė atsisakė savo lėšomis perlaidoti
palaikus. 2012 m. birželio 22 d. buvo ekshumuoti palaikai ir tinkamai perlaidoti. Ekshumacijos metu nustatyta, kad palaikai iš tiesų buvo palaidoti netinkamai.
Klaipėdos miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Nagrinėdama šį prašymą, Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad žalos atlyginimas yra civilinės teisės reglamentavimo dalykas ir pagal bendrąją taisyklę ginčai, susiję
su žalos atlyginimu, nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Šios taisyklės išimtis įtvirtinta Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte,
pagal kurį tais atvejais, kai turtinė ar neturtinė žala yra padaroma viešojo administravimo subjekto veiksmais jam veikiant viešojo administravimo srityje, bylas dėl žalos
atlyginimo sprendžia administraciniai teismai.
Apžvelgiamu atveju reikalavimai atlyginti turtinę ir neturtinę žalą iš atsakovo UAB „Aterna“ buvo civilinio teisinio pobūdžio, nes kildinami iš sutartinių santykių, kurie pasireiškė netinkamai įvykdžius sutartį, t. y. netinkamai suteikus laidojimo paslaugas. Reikalavimai atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybei buvo
kildinami iš savivaldybės darbuotojų, dirbusių kapinių priežiūros poskyryje Lėbartų
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kapinėse, neteisėtų veiksmų. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas yra viena iš savarankiškų savivaldybės funkcijų, reglamentuotų Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
41 punkte. Ši savivaldybių funkcija yra įgyvendinama, vadovaujantis Kapinių tvarkymo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d.
nutarimu Nr. 1207. Taigi savivaldybių institucijų veikla, organizuojant kapinių tvarkymą, laikytina viešojo administravimo veikla.
Pagal galiojantį teisinį reguliavimą 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 vyrauja (dominuojančio teisinio santykio taisyklė). Remdamasi šia taisykle, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo,
kad šioje byloje vyraujančiais (dominuojančiais) santykiais pripažintini būtent administraciniai teisiniai santykiai. Atsakovo UAB „Aterna“ veiksmų teisėtumo įvertinimas
priklausė nuo to, kaip bus įvertinti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės veiksmai
atliekant kapinių priežiūros ir kontrolės funkcijas, todėl ginčas turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2013 m. spalio 31 d. nutartis byloje A. P. prieš UAB
„Aterna“ ir Klaipėdos miesto savivaldybę, T-115).
2.1.6. Dėl atlyginimo žalos, atsiradusios dėl galbūt neteisėto kalinimo, nulemto
aplinkybės, jog įkalinimo įstaigos pareigūnai neišsiaiškino nuosprendžio
panaikinimo aplinkybių
Ieškovas kreipėsi į teismą ir, patikslinęs ieškinį, prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos
valstybės 18 000 Lt turtinės ir 30 000 Lt neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėto kalinimo ir kalinimo sąlygų. Nurodė, kad 2011 m. lapkričio 11 d. Vilniaus apygardos teismui panaikinus Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 11 d. nuosprendį,
jis bausmę atlikinėjo Alytaus pataisos namuose, nes Vilniaus apygardos teismas kardomosios priemonės – suėmimo – klausimo neišsprendė. Ieškovas teigė, kad jis turėjo
būti paleistas į laisvę, tačiau nuo 2011 m. lapkričio 11 d. iki 2011 m. gruodžio 5 d. buvo
laikomas Alytaus pataisos namuose. Taip pat nurodė, kad kreipėsi žodžiu į Alytaus pataisos namų pareigūnus, jiems išaiškindamas, kad yra panaikintas Ukmergės apylinkės teismo nuosprendis ir jis turėtų būti paleistas, tačiau pareigūnai neišsiaiškino, ar
šis nuosprendis iš tikro panaikintas. Ieškovo teigimu, dėl neteisėto kalinimo jis sugaišo
laiko, todėl jam buvo padaryta turtinė žala. Dėl neteisėtų Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų jis patyrė moralinę žalą – didžiulį psichologinį sukrėtimą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, diskomfortą, emocinę depresiją, dėl to jam pablogėjo sveikata, savijauta, sumažėjo pasitikėjimas savimi, negalėjo ramiai miegoti, tapo dirglus. Nuo
2011 m. gruodžio 5 d. iki 2011 m. gruodžio 29 d. (24 dienas) buvo neteisėtai kalinamas
Lukiškių tardymo izoliatoriuje–kalėjime. Be turtinės žalos (sugaišto laiko), dėl žiaurių,
nežmoniškų, antisanitarinių kalinimo sąlygų, jam buvo padaryta ir neturtinė žala.
Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pastebėjo, kad nagrinėtoje byloje ieškovas reikalavo atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, kurią kildino iš Alytaus pataisos namų
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pareigūnų neveikimo, kuris, ieškovo teigimu, pasireiškė tuo, kad jie nesiaiškino aplinkybių dėl nuosprendžio panaikinimo, dėl ko ieškovas galėtų būti paleidžiamas iš įkalinimo įstaigos, bei Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo pareigūnų galbūt neteisėtų
veiksmų, pasireiškusių ieškovo kalinimu nežmoniškomis ir antisanitarinėmis sąlygomis. Kitaip tariant, byloje pareikšti reikalavimai dėl turtinės ir neturtinės žalos buvo
siejami tik su įkalinimo įstaigų pareigūnų neteisėtais veiksmais ir neveikimu. Šiuo
atveju turėjo būti vertinama įkalinimo įstaigų administracinė veikla, t. y. ar tinkamai
atliktos teisės aktuose numatytos funkcijos, ar užtikrintos sulaikytų asmenų gyvenimo
sąlygos ir jų teisių įgyvendinimas. Tokio pobūdžio ginčas patenka į Civilinio kodekso 6.271 straipsnio reguliavimo sritį ir priskirtinas nagrinėti administraciniam teismui
(2013 m. spalio 28 d. nutartis byloje V. K. V. prieš Lietuvos valstybę, T-121).
2.1.7. Dėl termino kreiptis dėl neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo pratęsimo
Pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu pratęsti terminą kreiptis dėl 2000 m.
balandžio 11 d. mirusio sutuoktinio neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo. Nurodė,
kad pagal Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymą jos mirusiam sutuoktiniui pagal Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Panevėžio skyriaus skaičiavimus liko neišmokėta 5 454,13 Lt senatvės
pensijos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 144 patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumų
išmokėjimo tvarkos aprašo 7 punktas nustato, kad senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumos už mirusius pensijos gavėjus, išmokamos asmenims, kuriems paveldėjimo
tvarka pereina mirusio asmens turtas. Praleidus šio aprašo 6.1–6.6 punktuose nustatytą
išmokėjimo eilės tvarkos terminą, senatvės ar invalidumo pensijos dalis išmokamos paveldėtojams per 30 kalendorinių dienų nuo prašymų kartu su reikiamais dokumentais
pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. Kadangi pareiškėja įstatymo nustatytą terminą praleido, minėtas Panevėžio skyrius 2013 m. balandžio 26 d.
raštu informavo, kad nėra teisinio pagrindo išmokėti apskaičiuotą senatvės pensijos
nepriemoką.
Esant tokiai situacijai, Panevėžio miesto apylinkės teismui kilo abejonių dėl bylos
rūšinio teismingumo, todėl šis teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.
Ši kolegija, spręsdama bylos rūšinio teismingumo klausimą, pirmiausia pastebėjo, kad pareiškėja prašė pratęsti terminą kreiptis į minėtą Panevėžio teritorinį skyrių,
kuris atsisakė jai išmokėti pensijos dalį dėl to, kad buvo praleistas įstatymo nustatytas
terminas. Taigi pareiškėjos reikalavimas buvo susijęs su teisės realizavimu į neišmokėtą
pensijos dalį. Kadangi valstybinio socialinio draudimo senatvės skyrimas ir mokėjimas
yra viešosios teisės reglamentavimo sritis, todėl pareiškėjos reikalavimas savo esme
buvo administracinio teisinio pobūdžio, tad nagrinėtinas administraciniame teisme
(2013 m. gruodžio 31 d. nutartis byloje A. R. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrių, T-143).
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2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo priskirti atitinkamą turtą
akcinei bendrovei ir šios nuosavybės teisių į šį turtą registracijos panaikinimo bei
restitucijos taikymo
Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas: (1) pripažinti negaliojančiu 1999 m. balandžio 12 d. ūkio ministro įsakymo
Nr. 131 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turto teisinio registravimo“ ir jį keitusio įsakymo eilutę, pažymėtą indeksu 11.13 „Kelias į Panevėžio DKS, inventorinis
Nr. 200634, statybos metai 1974, mato vnt. m2, kiekis 8244“; (2) panaikinti Nekilnojamojo turto registre atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ nuosavybės teisių į
susisiekimo komunikacijas – kelią – teisinę registraciją; (3) taikyti restituciją – įpareigoti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją atlyginti pinigais akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ 6534 kv. m kelio vertę ir įpareigoti šią bendrovę grąžinti valstybės nuosavybėn šį objektą.
Panevėžio miesto apylinkės teismui, sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, kilo
abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo.
Paneigdama šias abejones Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, kad
ginčas kilo dėl nuosavybės teisių į 6534 kv. m kelią. Ieškovas prašė panaikinti viešojo
administravimo subjekto – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos priimtus administracinius aktus, pagal kuriuos akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ įgijo nuosavybės teisę
į šį kelią, kartu panaikinant šios bendrovės nuosavybės teisių registraciją bei taikant
restituciją. Vertinant bylos aplinkybių visumą buvo matyti, kad administracinių aktų
pagrindu atsirado civilinės teisinės pasekmės, t. y. susiklostė atitinkami nuosavybės
santykiai dėl ginčo kelio, kuriuos ieškovas ir siekė paneigti, gindamas viešąjį interesą.
Lietuvos Respublikos ūkio ministras, priimdamas minėtus įsakymus, veikė ne
kaip viešojo administravimo subjektas, bet kaip civilinių teisinių santykių dalyvis, įgyvendinantis atitinkamas turtines teises bei pareigas, susijusias su valstybei, kaip civilinės teisės subjektui, priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Pažymėjusi, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio
santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 str.
1 d., Civilinio proceso kodekso 36 str. 2 d.), Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad
kilęs ginčas buvo civilinio teisinio pobūdžio, tad visi pareikšti reikalavimai turėjo būti
nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (2013 m. liepos 26 d. nutartis byloje Prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prieš Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir kt., T- 92).
2.2.2. Dėl asmens įrašymo į pretendentų, kuriems parduodami žemės ūkio
paskirties žemės sklypai, sąrašą
Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su prašymu pakeisti
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus vedėjo
2012 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą ir įrašyti jį (pareiškėją) į asmenų, kuriems parduodami
žemės ūkio paskirties sklypai, pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio nustatytą
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12 eiliškumo grupę, sąrašą. Teigė, kad atitinka įtraukimui į šį sąrašą reikalingas sąlygas – naudoja žemės sklypus nenutrūkstamai nuo 2003 m., yra ūkininkas, 2008 m. išreiškė valią įsigyti žemę. Pasak pareiškėjo, pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų
ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207, 29
punktą, tai pačiai eiliškumo grupei priskirti pretendentai į sąrašą įrašomi pagal prašymų pirkti iš valstybės žemės plotą gavimo žemėtvarkos skyriuje registracijos datą ir
numerį, o pareiškėjas dokumentus pateikė anksčiau nei pirmasis ginčijamu įsakymu
patvirtintame sąraše įrašytas asmuo. Paaiškino, kad su skundu kreipėsi į Nacionalinę
žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, kuri nurodė, jog pareiškėjas su prašymu
pirkti žemės plotus nepateikė papildomų dokumentų, įrodančių, kad jis atitinka valstybės paramos subjekto statusą.
Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad ginčas susijęs su ikisutartiniais teisiniais santykiais
dėl žemės sklypų pirkimo–pardavimo, kuriuose atsakovas veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, bet kaip civilinių teisinių santykių dalyvis.
Patvirtindama šias teismo abejones, Specialioji teisėjų kolegija priminė, jog valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės pardavimo ir nuomos santykiai, nepaisant
pardavimo ar nuomos subjektų teisinio statuso bei to, jog sutarties dalykas yra valstybinės žemės sklypas, yra reguliuojami privatinės, bet ne viešosios teisės normų. Be
teisės aktais priskirtų valdžios, t. y. viešojo administravimo funkcijų, valstybė ir savivaldybės dalyvauja ir civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip lygiateisiai šių teisinių
santykių subjektai, įgyvendinantys atitinkamas turtines teises bei pareigas, susijusias su
valstybei, kaip civilinės teisės subjektui, priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Dalyvaudama šiuose santykiuose, valstybė (savivaldybė) atlieka veiksmus, kurie vertintini kaip
juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys atitinkamas subjektines civilines teises ir pareigas.
Nors apžvelgiamu atveju ginčas buvo susijęs su atitinkamų administracinių procedūrų (įrašymo į asmenų, kuriems parduodami valstybinės žemės sklypai, sąrašą)
vertinimu, tačiau, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, jis (ginčas) buvo civilinio teisinio pobūdžio, nes susijęs su pareiškėjo reikalavimu realizuoti subjektinę teisę įsigyti
valstybinės žemės sklypą ir pašalinti kliūtis šios teisės realizavimui. Todėl šis ginčas
turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2013 m. liepos 9 d. nutartis byloje A. K. prieš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių
skyrių, T74/2013).
2.2.3. Dėl institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, atsisakymo leisti
nuteistajam išvykti iš gyvenamosios vietos ilgesniam nei teismo nuosprendyje
nurodytam laikotarpiui
Pareiškėjas L. V. su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus
2013 m. sausio 16 d. sprendimą, kuriuo jam neleista išvykti už Lietuvos Respublikos
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ribų, bei įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjui leidžiama išvykti ne mažiau kaip dviem mėnesiams.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą,
kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą.
Nagrinėdama šį prašymą Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje numatyta galimybė apskųsti apygardos administraciniam
teismui viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės
atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmus
ar sprendimus nereiškia, jog visais atvejais tokios institucijos veiklos teisminę kontrolę
atlieka ir jos veikloje iškylančius klausimus, kuriuos pagal įstatymą turi spręsti teismas,
sprendžia apygardos administracinis teismas. Administraciniam teismui teismingi tik
tie ginčai, kurie susiję su bausmę vykdančios institucijos administravimo veikla.
Apžvelgiamu atveju nuteistasis kreipėsi į Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyrių dėl teismo nuosprendžiu skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – įpareigojimo be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo
neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms. Pareiškėjas savo reikalavimais
siekė gauti leidimą išvykti iš gyvenamosios vietos už Lietuvos Respublikos ribų ne mažiau kaip dviem mėnesiams. Taigi, kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, pareiškėjo
skundas buvo susijęs su nuosprendžiu skirtos probacijos vykdymo teisiniais santykiais,
o ne su viešojo administravimo teisiniais santykiais. Probacijos įstatymo 33 straipsnio 1
ir 2 dalyse numatyta, kad probuotojų veiksmai ir sprendimai yra skundžiami probacijos tarnybos direktoriui, kurio veiksmai ir sprendimai, susiję su nuosprendžio ar nutarties vykdymo teisiniais santykiais, gali būti skundžiami apylinkės teismui Baudžiamojo
proceso kodekso nustatyta tvarka. Atsižvelgdama į tai, Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad ginčas turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2013 m.
liepos 16 d. nutartis byloje L. V. prieš Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Probacijos
skyrių, T-80/2013).
2.2.4. Dėl sumos, lygios pagal mokesčio įstatymą apskaičiuotai gyventojų
pajamų mokesčio sumai, priteisimo iš kitos sutarties šalies, kuri, būdama mokestį
išskaičiuojančiu asmeniu, šią sumą sumokėjo į valstybės biudžetą
Ieškovas A. S. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė
iš atsakovo UAB „Miško turtas“ priteisti 11 367 Lt sumą, taip pat 5 procentų dydžio
metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo
visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.
Nurodė, kad tarp jo ir atsakovo UAB „Miško turtas“ 2011 m. gegužės 3 d. buvo
sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas privalėjo ieškovui sumokėti sulygtą sumą už parduotą skolininkui medieną. Tarp šalių sutartas atsiskaitymo
būdas – atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti 15 000 Lt avansą prieš pasirašant sutartį, o likusią sumą – iškirtus vėjovartas ir nustačius tikslų medienos kiekį bei pasirašius medienos priėmimo–perdavimo aktą. Atsakovas ieškovui 15 000 Lt sumokėjo
sutarties sudarymo metu. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (toliau – ir GPM įstatymas), gyventojų 2011 m. gaunamos pajamos už parduotą
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apvaliąją medieną ir (arba) nenukirstą mišką apmokestinamos kaip kito (neregistruoto
turto) pardavimo pajamos. Tokio turto apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos
nuo gautų pajamų, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. Pajamos, gautos už
medieną iš juridinių asmenų, priskiriamos A klasės pajamoms. Juridiniai asmenys, išmokėdami gyventojams sumas, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą
pajamų mokestį nuo visos išmokamos sumos. Tačiau ieškovo vertinimu, atsakovas jam
privalėjo sumokėti 87 150,00 Lt sumą, bet sumokėjo tik 75 783,00 Lt, t. y. išskaičiavus
minėtą mokestį.
Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi bylą nagrinėti pagal teismingumą
perdavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Pastarasis, nagrinėdamas administracinę bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo,
grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų.
Kaip buvo matyti iš ieškovo ieškinio ir byloje esančių duomenų, 2011 m. gegužės 3 d.
tarp ieškovo A. S. ir UAB „Miško turtas“ buvo sudaryta sutartis dėl vėjovartų pirkimo–
pardavimo. Taigi A. S. ir UAB „Miško turtas“ šiuo atveju siejo civiliniai teisiniai santykiai. Ieškovas prašė priteisti dalį pagal minėtą sutartį sutartos sumos, lygios pagal GPM
įstatymo nuostatas apskaičiuotai gyventojų pajamų mokesčio sumai, bei 5 procentų
dydžio metines palūkanas. Taigi ieškovo reikalavimai atsakovui nebuvo administracinio teisinio pobūdžio, t. y. tarp ieškovo ir atsakovo susiklostę teisiniai santykiai nebuvo pagrįsti subjektų pavaldumu. Atsakovo prievolę sumokėti nurodytą sumą ieškovas
kildino iš tarpusavio susitarimo, todėl Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
ginčas pagal savo teisinę prigimtį buvo dėl sutartinės prievolės netinkamo vykdymo
ir nelaikytinas ginču dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo
(2013 m. liepos 16 d. nutartis byloje A. S. prieš UAB „Miško turtas“, T-82/2013).
2.2.5. Dėl statytojo pateiktos deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo
Pareiškėjai su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą ir šio teismo prašė: 1) pripažinti atsakovo UAB „Šiaulių lyra“ 2012 m. birželio 26 d. bei 2012 m.
rugpjūčio 23 d. deklaracijose apie statybos užbaigimą nurodytą informaciją neatitinkančia tikrovės, pačias deklaracijas neteisėtomis ir jas panaikinti; 2) panaikinti pagal
šias deklaracijas atliktą Nekilnojamojo turto registro įrašų apie atsakovo UAB „Šiaulių lyra“ nuosavybės teisių į kiemo aikštelę ir automobilių stovėjimo aikštelės pėsčiųjų
taką teisinę registraciją; 3) taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
Pareiškėjai nurodė, kad atsakovo deklaracijose apie statybos užbaigimą nurodyta informacija neatitinka tikrovės, nes nurodyti objektai – aikštelė ir pėsčiųjų takas
– nėra nauja statyba. Pareiškėjo pateikti įrodymai patvirtina, kad buvo rekonstruojama jau esama automobilių stovėjimo aikštelė bei pertvarkomas pėsčiųjų takas. Be to,
pagal atsakovo deklaracijas minėtų objektų statytojas ir finansuotojas bei atitinkamai
nuosavybės teisių įgijėjas yra jis pats, tačiau tai neatitinka tikrovės. Pareiškėjai paaiškino, kad teismui pateikiamos trys sutartys, kurias su pareiškėjais (ginčo žemės sklypo
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nuomininkais ir pastatų bendrasavininkiais) sudarė atsakovas, siekdamas bendrai, t. y.
kartu ir bendromis piniginėmis lėšomis, pasiekti tikslą – atlikti automobilių stovėjimo
aikštelės plėtimo darbus. Kiekvienas iš sutartyse nurodytų asmenų realiai įnešė savo
iš anksto sutartyse sutartą dalį piniginių lėšų aikštelės praplėtimui. Tačiau įregistravus
UAB „Šiaulių lyra“ nuosavybės teises į kiemo aikštelę ir automobilių stovėjimo aikštelės pėsčiųjų taką, atsakovas neteisėtai vienas įgijo nuosavybės teisę į ginčo statinius.
Šiaulių apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Ši kolegija priminė, kad Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo
28 d. įsakymu Nr. D1-828, 8.3 punkte nustatyta, kad deklaracija apie statybos užbaigimą – tai statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo) ir kitų statybos dalyvių
pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio
(patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar
teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Minėto reglamento
44 punkte numatyta, kad deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre. Kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, deklaracija apie statybos
užbaigimą yra dokumentas, parengiamas ir pasirašomas statytojo. Kadangi statytojas
nėra viešojo administravimo subjektas, deklaracija negali būti laikoma viešojo administravimo veiksmu, o ginčai dėl jos panaikinimo – administracinio teisinio pobūdžio
ginčais. Deklaracija, kaip statytojo parengiamas ir pasirašomas dokumentas, įstatymų
nustatyta tvarka sukuria tam tikras civilines teises ir pareigas, todėl pripažintinas vienašaliu sandoriu (Civilinio kodekso 1.63 str.), atitinkamai ginčai dėl jos panaikinimo
– civilinio teisinio pobūdžio ginčais.
Nors apžvelgiamoje byloje pareiškėjas reiškė ir administracinio teisinio pobūdžio
reikalavimą – panaikinti ginčo statinių teisinę registraciją, tačiau, kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, iš pareiškėjų skundo matyti, kad jie iš esmės siekė nuginčyti atsakovo UAB „Šiaulių lyra“ vardu įregistruotas nuosavybes teises į ginčo statinius ir tokiu būdu apginti savo nuosavybės teises. Todėl aptariamas ginčas, kaip iš esmės susijęs
su civiliniais teisiniais santykiais, turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos
teisme (2013 m. liepos 16 d. nutartis byloje UAB „Ramunėlės vaistinė“ ir kt. prieš UAB
„Šiaulių lyra“, T83/2013).
2.2.6. Dėl prokuroro atsisakymo ginti viešąjį interesą
Pareiškėja su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro nutarimą, kuriuo buvo atsisakyta ginti viešąjį interesą, bei Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros nutarimą, kuriuo teritorinės prokuratūros prokuroro nutarimas buvo paliktas nepakeistas.
Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą ir manydamas, kad byla vis tik turėtų būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos
teisme, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Patvirtindama tokią teismo nuomonę, Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad
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pagal Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalį prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina
asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Prokuratūros įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prokuratūra yra valstybės institucija, atliekanti Konstitucijoje, šiame įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytas funkcijas; prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą. Minėto straipsnio 2 dalies 7
punkte numatyta, jog prokuratūra įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka gina viešąjį interesą. Taigi prokuratūra, vykdydama jai priskirtas funkcijas bei spręsdama dėl
pagrindo ginti viešąjį interesą, iš esmės padeda užtikrinti teisėtumą bei teismui vykdyti
teisingumą (Prokuratūros įstatymo 2 str. 1 d.). Administracinių bylų teisenos įstatymo
16 straipsnio 2 dalis numato, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama
tirti prokurorų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu.
Todėl atsižvelgdama į tai, jog byloje buvo keliamas ginčas dėl prokuroro procesinių
veiksmų įgyvendinant Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtintą viešojo intereso gynimo funkciją, Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad aptariamas ginčas
nepateko į administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategorijas ir buvo teismingas
bendrosios kompetencijos teismui (2013 m. rugsėjo 6 d. nutartis byloje S. G. prieš Kauno apygardos prokuratūrą, T-90/2013).
2.2.7. Dėl žalos, patirtos dėl galbūt netinkamų Laisvės atėmimų vietos ligoninės
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, atlyginimo
Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – ir
Ligoninė), 104 040 Lt neturtinės ir 4 071,41 Lt turtinės žalos.
Nurodė, kad nuo 2012 m. vasario 24 d. iki 2012 m. kovo 9 d. Ligoninėje jam nebuvo suteiktos kokybiškos ir tinkamos sveikatos priežiūros paslaugos. Dėl to buvo
pakenkta jo sveikatai ir jis patyrė turtinę ir neturtinę žalą. Pareiškėjo teigimu, dėl
pablogėjusios sveikatos, darbingumo lygio nustatymui, tyrimų bei nosies pertvaros operacijos atlikimui, dėl miego apnėjos (knarkimo), taip pat dėl patirto streso ir
kankinimo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime bei Vilniaus pataisos namuose, jis
buvo pristatytas į Ligoninę, kuri nesilaikė Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo
3 straipsnio 3 dalies, 2 straipsnio 8 dalies, 9 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Ligoninėje
buvo pažeista jo teisė į privatumą, nes gydytojo apžiūros metu jis buvo stebimas prižiūrėtojų (formaliai – pašalinių asmenų). Jam nebuvo suteiktos kokybiškos sveikatos
priežiūros paslaugos, nes Ligoninė netenkino pareiškėjo prašymų pakartotinai atlikti
širdies kardiogramą, atlikti kompiuterinę tomografiją ir imtis tinkamo gydymo, skirti
efektyvų gydymą dėl dešinio kelio pradinės artrozės ir kt., nors pagal Ligoninės nuostatus tai turėjo būti atlikta. Dėl Ligoninės netinkamo veikimo ir neveikimo, netinkamų
sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo ir šių paslaugų nesuteikimo, daugkartinio švitinimo rentgeno aparatu, kankinimo, paskirtų vaistų neišdavimo, buvo pakenkta pareiškėjo sveikatai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 25 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas
išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad ginčai dėl žalos atlyginimo
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yra civilinio pobūdžio ir, pagal bendrą taisyklę, jie yra priskirti nagrinėti bendrosios
kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.). Administraciniai
teismai nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. y. ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio
kodekso 6.271 str.).
Apžvelgiamu atveju pareiškėjas reiškė reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos,
kurios atsiradimą iš esmės siejo su netinkamai suteiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis Ligoninėje, atlyginimo. Reikalavimų dėl žalos atlyginimo, kurie būtų
siejami su Ligoninės administravimo veikla, atliekama specialių bausmių vykdymo ir
administracinės teisės normų nustatyta tvarka, pareiškėjas nenurodė. Taigi byloje keliami reikalavimai buvo susiję tik su žalos, padarytos pacientui netinkamu sveikatos
priežiūros paslaugų teikimu, atlyginimo santykiais. Šie santykiai, pasak Specialiosios
teisėjų kolegijos, yra civiliniai teisiniai santykiai, todėl ginčas turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.)
(2013 m. lapkričio 26 d. nutartis byloje P. K. prieš Lietuvos valstybę, T-110/2013).
2.2.8. Dėl teritorinės muitinės veiksmų, atliktų vykdant antstolio nurodymą
Ieškovai į Šiaulių apylinkės teismą kreipėsi prašydami: 1) pripažinti neteisėtais atsakovų antstolio ir Klaipėdos teritorinės muitinės veiksmus, dėl kurių Klaipėdos teritorinės muitinės Šiaulių oro uosto poste buvo užkirstas kelias atlikti muitinės procedūras
ir ieškovui UAB „Universal auto“ išvežti jai priklausančias prekes iš Lietuvos Respublikos teritorijos, o ieškovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ – atlikti muitinės tarpininko
veiksmus; 2) įpareigoti atsakovus leisti ieškovui UAB „Universal auto“ laisvai disponuoti ir išvežti minėtas prekes, laikomas muitinės sandėlyje. Nurodė, kad muitinės pareigūnai atsisakė atlikti minėtas muitinės procedūras teigdami, kad dalis ieškovo UAB
„Universal auto“ vežamų prekių neva areštuotos antstolio ir muitinė vykdo antstolio
nurodymus. Ieškovų teigimu, šios prekės nebuvo areštuotos.
Šiaulių apylinkės teismas, siekdamas išsklaidyti kilusias abejones dėl bylos rūšinio
teismingumo, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, kuri, spręsdama bylos rūšinio teismingumo klausimą, pirmiausia pastebėjo, kad ieškovai iš esmės prašė pripažinti neteisėtais antstolio veiksmus bei įpareigoti antstolį leisti išvežti prekes ir atlikti muitinės
tarpininko funkcijas. Ginčai dėl antstolių procesinių veiksmų yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.
Ši kolegija taip pat pažymėjo, kad vienu iš atsakovu šioje byloje buvo patraukta Klaipėdos teritorinė muitinė, ieškovai ieškinio reikalavimais prašė pripažinti neteisėtais atsakovo Klaipėdos teritorinės muitinės veiksmus, kuriais Klaipėdos teritorinės
muitinės Šiaulių oro uosto poste buvo užkirstas kelias atlikti muitinės procedūras ir išvežti ieškovui UAB „Universal auto“ priklausančias prekes bei įpareigoti atsakovą leisti
išvežti prekes ir atlikti muitinės tarpininko funkcijas. Tarnybos Lietuvos Respublikos
muitinėje statuto 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad muitinės įstaiga – viešojo administravimo funkciją atliekanti įstaiga. Teisiniai santykiai tarp muitinės įstaigos ir jai nepavaldžių asmenų yra reguliuojami viešosios teisės, t. y. acte iuris imperii, todėl ginčai
dėl muitinės veiksmų teisėtumo ir įpareigojimo atlikti veiksmus yra administracinio
teisinio pobūdžio ir priskirtini nagrinėti administracinių teismų kompetencijai.
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Pagal šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą, 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 vyrauja (dominuojančio teisinio santykio taisyklė) (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 str. 1 d.,
Civilinio proceso kodekso 36 str. 2 d.).
Apžvelgiamoje byloje teritorinė muitinė, atsisakydama atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, savo sprendimą grindė antstolio patvarkymu, todėl šiuo
atveju ginčas buvo kilęs dėl antstolio veiksmų teisėtumo. Atitinkamai Specialioji teisėjų kolegija dominuojančiais santykiais pripažino būtent civilinius teisinius santykius, kurie šiuo atveju ir lėmė ginčo priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismui
(2013 m. spalio 14 d. nutartis byloje UAB „Universal auto“ ir UAB „Tikroji vaivorykštė“
prieš Klaipėdos teritorinę muitinę ir Antstolio Andriaus Liaškovo kontorą, T-112).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga
3.1. 2013 m. lapkričio 7 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose
Minister voor Immigratie en Asiel prieš X (C-199/12),
Y (C-200/12) ir Z prieš Minister voor Immigratie en Asiel (C-201/12)
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą pateikti dėl 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir
suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, p. 12, klaidų ištaisymas OL L 204, 2005, p. 24; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96,
toliau – ir direktyva) 9 straipsnio 1 dalies a punkto, skaitomo kartu su šios direktyvos
9 straipsnio 2 dalies c punktu, ir 10 straipsnio 1 dalies d punkto išaiškinimo. Šie prašymai pateikti nagrinėjant ginčus, pirma, bylose C-199/12 ir C-200/12 – tarp Minister
voor Immigratie en Asiel (imigracijos ir prieglobsčio ministras, toliau – Minister) ir, atitinkamai, Siera Leonės ir Ugandos piliečių X ir Y, ir, antra, byloje C-201/12 – tarp Senegalo piliečio Z ir Minister dėl to, kad šis atmetė jų prašymus suteikti leidimą laikinai
gyventi (prieglobstį) Nyderlanduose.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, analizuodamas būtiniausius pabėgėlių statuso apsaugos statuso suteikimo standartus, atskleidė sąvokos „persekiojimo veiksmai“ dėl priklausymo socialinei grupei
tam tikrus aspektus. Šioje byloje Teisingumo Teismas sprendė, ar vertinant persekiojimo priežastis, kuriomis grindžiamas prašymas suteikti pabėgėlio statusą, homoseksualūs asmenys turi būti laikomi sudarančiais tam tikrą socialinę grupę. Remdamasis
direktyvos 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąvokos „socialinė grupė“ apibrėžtimi, Teismas pripažino, kad asmens seksualinė orientacija yra šiuo klausimu esminė savybė, kurios jis negali būti verčiamas atsisakyti, o tai, jog egzistuoja baudžiamosios teisės aktai,
kurie specialiai skirti homoseksualiems asmenims, sudaro pagrindą konstatuoti, kad
šie asmenys sudaro atskirą grupę, kurią aplinkinė visuomenė suvokia kaip skirtingą.
Atsižvelgus į tai, konstatuota, kad homoseksualūs asmenys turi būti laikomi sudarančiais tam tikrą socialinę grupę direktyvos prasme.
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas taip pat nagrinėjo, ar vien tai, kad homoseksualūs veiksmai yra baudžiami ir už juos gresia laisvės atėmimo bausmė, yra
persekiojimo veiksmas. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tam, jog
žmogaus teisių pažeidimas būtų persekiojimas, kaip jis suprantamas pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso, papildytos 1967 m. sausio 31 d.
Niujorko protokolu, (toliau – ir Ženevos konvencija) 1 straipsnio A skirsnį, jis turi pasiekti tam tikrą sunkumą. Taigi bet kuris homoseksualaus prieglobsčio prašytojo pagrindinių teisių pažeidimas nebūtinai bus tokio lygio, todėl vien tai, jog homoseksualūs
veiksmai yra baudžiami, savaime nėra persekiojimo veiksmas. Tačiau Teismas pabrėžė,
kad laisvės atėmimo bausmė už homoseksualius veiksmus, veiksmingai taikoma kilmės valstybėje, kurioje priimtas toks teisės aktas, turi būti laikoma neproporcingu arba
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diskriminuojančiu baudimu ir todėl yra persekiojimo veiksmas. Šiame kontekste Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog vertinant, ar asmuo yra persekiojamas dėl seksualinės orientacijos, prielaida, kad šis asmuo gali išvengti rizikos, slėpdamas homoseksualią orientaciją kilmės šalyje arba susilaikydamas išreikšti savo seksualinę orientaciją,
šiame vertinime nėra pagrįsta.
Pažymėtina, jog apžvelgiamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas
gali būti aktualus taikant ir aiškinant Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties
įstatymo IV skyriaus nuostatas, reglamentuojančias prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo klausimus. Šiame kontekste reikia atkreipti dėmesį į Teisingumo Teismo
apžvelgiamoje byloje suformuotas nuostatas, susijusias su nacionalinėms institucijoms
tenkančia pareiga persekiojimo grėsmės vertinimą atlikti atidžiai ir atsargiai. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pabrėžė, jog nacionalinės institucijos, atlikdamos faktų ir
aplinkybių vertinimą, turi išnagrinėti visus reikšmingus faktus, susijusius su kilmės šalimi, įskaitant kilmės šalies įstatymus ir taisykles bei jų taikymo būdą. Šios institucijos,
atlikdamos šį nagrinėjimą, be kita ko, turi nustatyti, ar prašytojo kilmės šalies teisės
aktuose numatyta laisvės atėmimo bausmė taikoma praktikoje.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad X, Y ir Z pateikė prašymus suteikti laikiną leidimą gyventi (prieglobstį) Nyderlanduose. Pareiškėjai savo prašymus grindė tvirtinimais, kad pabėgėlių statusas jiems turi būti suteiktas dėl to, kad jie pagrįstai bijo būti
persekiojami savo kilmės šalyse dėl homoseksualumo. Jie visų pirma teigė, kad skirtingais aspektais jie patyrė smurtinių veiksmų savo šeimose arba tam tikroje aplinkoje arba buvo baudžiami savo atitinkamų kilmės šalių institucijų dėl seksualinės orientacijos. Iš sprendimų, kuriais pateikti prašymai priimti prejudicinį sprendimą, buvo
matyti, kad X, Y ir Z kilmės šalyse už homoseksualumą baudžiama. Siera Leonėje už
homoseksualius veiksmus baudžiama laisvės atėmimo bausme nuo dešimties metų iki
gyvos galvos. Ugandoje asmuo, pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, kuris apibūdinamas kaip „priešingi gamtai kūniški santykiai“, baudžiamas laisvės atėmimo bausme,
kuri didžiausia gali būti iki gyvos galvos. Senegale pagal Senegalo baudžiamąjį kodeksą asmuo, pripažintas kaltu už homoseksualius veiksmus, baudžiamas laisvės atėmimo
bausme nuo vienerių iki penkerių metų ir pinigine bauda nuo 100 000 iki 1 500 000
CFA frankų (BCEAO) (XOF) (apie 150–2 000 eurų). Nepaisant to, pareiškėjų prašymai
suteikti prieglobstį buvo atmesti. Nacionalinės institucijos, atsakingos už prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, atsisakymas suteikti pareiškėjams laikinus leidimus gyventi
buvo ginčijamas Nyderlandų teismuose. Siekdamas išspręsti kilusius ginčus, apeliacinius skundus nagrinėjęs Raad van State (Valstybės taryba) nusprendė sustabdyti bylų
nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tris prejudicinius klausimus, susijusius su
direktyvoje įtvirtintų būtiniausių pabėgėlių statuso apsaugos statuso suteikimo standartų aiškinimu.
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad iš Direktyvos 2004/83 3, 16 ir 17 konstatuojamųjų dalių matyti, kad Ženevos konvencija sudaro
tarptautinio teisinio pabėgėlių apsaugos režimo pamatus ir kad šios direktyvos nuostatos dėl pabėgėlių statuso suteikimo sąlygų ir dėl jo turinio buvo priimtos siekiant
padėti valstybių narių kompetentingoms institucijoms taikyti šią konvenciją remiantis
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bendromis sąvokomis ir kriterijais (2012 m. rugsėjo 5 d. Sprendimo Y ir Z, C-71/11 ir
C-99/11, dar nepaskelbto Rinkinyje, 47 punktas ir jame nurodyta teismo praktika). Todėl direktyvos nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į bendrą jos sistemą ir tikslą, laikantis Ženevos konvencijos ir kitų svarbių sutarčių, nurodytų SESV 78 straipsnio 1 dalyje. Kaip matyti iš šios direktyvos 10 konstatuojamosios dalies, taip aiškinant
taip pat turi būti atsižvelgiama į Chartijoje pripažintas teises (2012 m. gruodžio 19 d.
Sprendimo Abed El Karem El Kott ir kt., C-364/11, dar nepaskelbto Rinkinyje, 43 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).
Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas visose pagrindinėse bylose pateiktu pirmuoju klausimu iš esmės siekė sužinoti, ar direktyvos 10 straipsnio
1 dalies d1 punktą reikia aiškinti taip, kad vertinant persekiojimo priežastis, kuriomis
grindžiamas prašymas suteikti pabėgėlio statusą, homoseksualūs asmenys turi būti laikomi sudarančiais tam tikrą socialinę grupę.
Siekdamas atsakyti į šį klausimą, Teisingumo Teismas priminė, kad remiantis direktyvos 2 straipsnio c punktu, pabėgėlis yra visų pirma trečiosios šalies pilietis, kuris
yra ne savo pilietybės šalyje dėl pagrįstos persekiojimo dėl rasės, religijos, tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo tam tikrai socialinei grupei baimės, ir negali arba dėl
tokios baimės nenori pasinaudoti šios šalies apsauga. Taigi atitinkamas pilietis dėl kilmės valstybėje esančių aplinkybių ir persekiojimo dalyvių veiksmų turi pagrįstai baimintis persekiojimo dėl bent jau vienos iš penkių direktyvoje ir Ženevos konvencijoje
išvardytų priežasčių, kurių viena yra jo „priklausymas tam tikrai socialinei grupei“.
Teismas pažymėjo, kad direktyvos 10 straipsnio 1 dalyje apibrėžiama, kas laikoma
tam tikra socialine grupe, kuriai priklausant gali atsirasti reali baimė būti persekiojamam. Remiantis šia apibrėžtimi, grupė laikoma „tam tikra socialine grupe“, kai visų
pirma įvykdytos dvi kumuliacinės sąlygos. Pirma, grupės nariai turi tas pačias prigimtines savybes ar bendrą istoriją, kurios negalima pakeisti, arba turi tas pačias savybes
ar įsitikinimus, kurie yra tokie svarbūs to asmens tapatumui ar sąžinei, kad jis negali
būti verčiamas jų atsisakyti. Antra, ši grupė turi turėti individualų tapatumą tam tikroje šalyje, nes aplinkinės visuomenės suvokiama kaip skirtinga.
Kilusių ginčų aplinkybių kontekste vertindamas pirmąją sąlygą, Teismas konstatavo, kad asmens seksualinė orientacija yra šiuo klausimu esminė savybė, kurios jis
negali būti verčiamas atsisakyti. Teismo vertinimu, šį aiškinimą patvirtina direktyvos
10 straipsnio 1 dalies d punkto antra pastraipa, iš kurios matyti, kad, atsižvelgiant į
aplinkybes kilmės šalyje, tam tikrai socialinei grupei gali priklausyti grupė, susidariusi dėl būdingos seksualinės orientacijos. Antroji sąlyga reiškia tai, kad atitinkamoje
1

582

Direktyvos 10 straipsnyje „Persekiojimo priežastys“ nustatyta:
„1. Valstybės narės, vertindamos persekiojimo priežastis, atsižvelgia į šiuos faktorius:
<...>
d) grupe laikoma tam tikra socialinė grupė, kurioje visų pirma:
– tos grupės nariai turi tas pačias prigimtines savybes ar bendrą istoriją, kurios negalima pakeisti[,]
arba turi tas pačias savybes ar įsitikinimus, kurie yra tokie svarbūs to asmens tapatumui ar sąžinei,
kad jis negali būti verčiamas jų atsisakyti;
– ta grupė turi individualų tapatumą atitinkamoje šalyje, nes aplinkinės visuomenės suvokiama kaip
skirtinga;
Atsižvelgiant į aplinkybes kilmės šalyje, tam tikrai socialinei grupei gali priklausyti grupė, susidariusi
dėl būdingos seksualinės orientacijos. Seksualinė orientacija negali būti suprantama kaip veiksmai,
kurie pagal valstybių narių nacionalinę teisę laikomi nusikalstamais. <...>
<...>“
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kilmės šalyje tos pačios seksualinės orientacijos asmenų grupė turi savo tapatumą, nes
aplinkinės visuomenės suvokiama kaip skirtinga. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas
pripažino, kad dėl to, jog egzistuoja baudžiamosios teisės aktai, kaip antai nagrinėjami
visose pagrindinėse bylose, kurie specialiai skirti homoseksualiems asmenims, galima
konstatuoti, kad šie asmenys sudaro atskirą grupę, kurią aplinkinė visuomenė suvokia kaip skirtingą. Atsižvelgęs į tai, Teisingumo Teismas nusprendė, kad direktyvos 10
straipsnio 1 dalies d punktas turi būti aiškinamas taip, kad dėl to, jog egzistuoja baudžiamosios teisės aktai, kaip antai nagrinėti visose pagrindinėse bylose, kurie specialiai
skirti homoseksualiems asmenims, galima konstatuoti, kad šie asmenys turi būti laikomi sudarančiais tam tikrą socialinę grupę.
Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat siekė sužinoti,
ar vien tai, kad homoseksualūs veiksmai yra baudžiami ir už juos gresia laisvės atėmimo bausmė, yra persekiojimo veiksmas. Jeigu į klausimą būtų atsakyta neigiamai, šis
teismas norėjo žinoti, kokiomis aplinkybėmis turi būti kvalifikuojamas persekiojimo
veiksmas.
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas priminė, kad direktyvos 9 straipsnyje
nustatomi kriterijai, kuriais remiantis veiksmai gali būti laikomi persekiojimu, kaip jis
suprantamas pagal Ženevos konvencijos 1 straipsnio A skirsnį. Šiuo klausimu direktyvos 9 straipsnio 1 dalies a punkte nurodoma, jog reikšmingi veiksmai turi būti pakankamai rimti pagal savo pobūdį ar dažnumą, kad sudarytų sunkų pagrindinių žmogaus
teisių pažeidimą, ypač absoliučių teisių, kurių negalima varžyti pagal EŽTK 15 straipsnio 2 dalį. Be to, direktyvos 9 straipsnio 1 dalies b punkte pažymima, jog persekiojimo
veiksmais taip pat turi būti laikoma įvairių priemonių sankaupa, įskaitant žmogaus teisių pažeidimus, kurie yra pakankamai sunkūs, kad veiktų asmenį panašiai, kaip nurodyta direktyvos 9 straipsnio 1 dalies a punkte. Įvertinęs šias nuostatas, Teisingumo
Teismas pažymėjo, kad tam, jog žmogaus teisių pažeidimas būtų persekiojimas, kaip jis
suprantamas pagal Ženevos konvencijos 1 straipsnio A skirsnį, jis turi pasiekti tam tikrą sunkumą. Taigi bet kuris homoseksualaus prieglobsčio prašytojo pagrindinių teisių
pažeidimas nebūtinai bus tokio lygio.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia konstatavo, kad pagrindinių teisių,
ypatingai susijusių su visose pagrindinėse bylose nagrinėjama seksualine orientacija,
pavyzdžiui, teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, saugomos EŽTK 8 straipsniu, kurį atitinka Chartijos 7 straipsnis, prireikus skaitomas kartu su EŽTK 14 straipsniu, kuris buvo pavyzdys nustatant Chartijos 21 straipsnio 1 dalį, nėra tarp pagrindinių
teisių, kurių negalima varžyti. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas darė išvadą,
jog vien tai, kad egzistuoja teisės aktai, nustatantys baudžiamąją atsakomybę už homoseksualius veiksmus, negali būti laikomi faktu, turinčiu prašytojui tokį reikšmingą
poveikį, kad būtų pasiektas sunkumo lygis, būtinas, kad šis baudimas būtų laikomas
persekiojimu, kaip jis suprantamas pagal direktyvos 9 straipsnio 1 dalį.
Tačiau Teisingumo Teismas pabrėžė, kad laisvės atėmimo bausmė, nustatyta teisės
nuostatose, kaip antai nagrinėjamose pagrindinėse bylose, kuriose nustatoma baudžiamoji atsakomybė už homoseksualius veiksmus, savaime gali būti persekiojimo veiksmas, kaip jis suprantamas pagal direktyvos 9 straipsnio 1 dalį, jeigu ji veiksmingai taikoma kilmės šalyje, kurioje priimtas toks teisės aktas. Tokia bausmė pažeidžia EŽTK 8
straipsnį, kurį atitinka Chartijos 7 straipsnis, ir yra neproporcingas arba diskriminuojantis baudimas, kaip tai suprantama pagal direktyvos 9 straipsnio 2 dalies c punktą.
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Šiomis aplinkybėmis, jeigu prieglobsčio prašantis asmuo remiasi – kaip pagrindinėse
bylose – tuo, kad jo kilmės šalyje yra teisės aktas, kuriuo nustatoma baudžiamoji atsakomybė už homoseksualius veiksmus, nacionalinės institucijos, atlikdamos faktų ir
aplinkybių vertinimą pagal direktyvos 4 straipsnį, turi išnagrinėti visus reikšmingus
faktus, susijusius su kilmės šalimi, įskaitant kilmės šalies įstatymus ir taisykles bei jų
taikymo būdą, kaip numatyta direktyvos 4 straipsnio 3 dalies a punkte. Šios institucijos, atlikdamos šį nagrinėjimą, be kita ko, turi nustatyti, ar prašytojo kilmės šalies
teisės aktuose numatyta laisvės atėmimo bausmė taikoma praktikoje. Atsižvelgdamos
į šiuos kriterijus, nacionalinės institucijos turi nuspręsti, ar galima konstatuoti, kad iš
tiesų prašytojas pagrįstai bijo, kad grįžęs į savo kilmės šalį bus persekiojamas, kaip tai
suprantama pagal direktyvos 2 straipsnio c punktą, skaitomą kartu su jos 9 straipsnio
3 dalimi.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Teisingumo Teismas konstatavo, kad direktyvos
9 straipsnio 1 dalį, skaitomą su 9 straipsnio 2 dalies c punktu, reikia aiškinti taip, kad
vien tai, jog homoseksualūs veiksmai yra baudžiami, savaime nėra persekiojimo veiksmas. Tačiau laisvės atėmimo bausmė už homoseksualius veiksmus, veiksmingai taikoma kilmės valstybėje, kurioje priimtas toks teisės aktas, turi būti laikoma neproporcingu arba diskriminuojančiu baudimu ir todėl yra persekiojimo veiksmas.
Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat siekė sužinoti,
ar darant prielaidą, kad homoseksualus prašytojas turi būti laikomas priklausančiu tam
tikrai socialinei grupei pagal direktyvos 10 straipsnio 1 dalies d punktą, reikia nustatyti skirtumą tarp homoseksualių veiksmų, kurie priklauso direktyvos taikymo sričiai,
ir jai nepriklausančių veiksmų, dėl kurių negali būti suteiktas pabėgėlio statusas. Šiuo
klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pateiktas klausimas susijęs su situacija,
kai – kaip pagrindinėse bylose – prašytojas neįrodė, kad jis jau buvo persekiotas arba
jam buvo tiesiogiai grasinta persekioti dėl jo priklausymo specialiai socialinei grupei,
kurios narių seksualinė orientacija yra ta pati. Tokio rimto pagrįstos prašytojų baimės
požymio pagal direktyvos 4 straipsnio 4 dalį nebuvimas paaiškina prašymus priimti
prejudicinį sprendimą pateikusio teismo poreikį sužinoti, kiek gali būti leidžiama, jeigu prašytojas nepagrindžia jau patirtos persekiojimo dėl priklausymo minėtai grupei
baimės, reikalauti, kad grįžęs į savo kilmės šalį jis toliau vengtų persekiojimo rizikos,
slėpdamas savo homoseksualumą arba bent susilaikydamas išreikšti savo seksualinę
orientaciją.
Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal direktyvos 10 straipsnio 1 dalies d punktą seksualinė orientacija negali būti suprantama kaip veiksmai, kurie pagal
valstybių narių nacionalinę teisę laikomi nusikalstamais. Be šių veiksmų, kurie laikomi
nusikalstamais pagal valstybių narių nacionalinę teisę, minėto 10 straipsnio 1 dalies d
punkte nėra jokios nuorodos į tai, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas ketino neįtraukti į
šios nuostatos taikymo sritį tam tikrų kitų su seksualine orientacija susijusių veiksmų
ar išraiškos rūšių. Taigi direktyvos 10 straipsnio 1 dalies d punkte nenumatyti apribojimai, susiję su veiksmais, kurių specialios socialinės grupės nariai gali imtis dėl savo
tapatumo, ar elgesiu, kuris patenka arba nepatenka į seksualinės orientacijos sąvoką
pagal šią nuostatą. Vien dėl to, kad iš direktyvos 10 straipsnio 1 dalies b punkto akivaizdžiai matyti, kad religijos sąvoka taip pat apima dalyvavimą pamaldose privačiai ar
viešai, negalima daryti išvados, kad seksualinės orientacijos sąvoka, į kurią pateikiama
nuoroda šios direktyvos 10 straipsnio 1 dalies d punkte, turi apimti tik su atitinkamo
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asmens privataus gyvenimo sritimi susijusius veiksmus, o ne ir jo viešojo gyvenimo
aktus. Teisingumo Teismas pabrėžė, kad tai, jog reikalaujama, kad socialinės grupės nariai, kurių seksualinė orientacija yra ta pati, slėptų šią orientaciją, prieštarauja pačiam
šios savybės, kuri yra tokia svarbi tapatumui, pripažinimui, kad susijęs asmuo negali
būti verčiamas jos atsisakyti. Todėl negalima tikėtis, kad prieglobsčio prašytojas slėptų
savo homoseksualumą kilmės šalyje, kad išvengtų persekiojimo.
Pagal direktyvos sistemą kompetentingos institucijos, pagal direktyvą vertindamos, ar prašytojo persekiojimo baimė yra pagrįsta, turi įsitikinti, ar nustatytos aplinkybės yra tokia grėsmė, kad atitinkamas asmuo, atsižvelgdamas į savo asmenines aplinkybes, gali pagrįstai baimintis, kad prieš jį iš tiesų bus imtasi persekiojimo veiksmų (šiuo
klausimu žr. minėto Sprendimo Y ir Z 76 punktą). Šis rizikos dydžio vertinimas, kuris
bet kuriuo atveju turi būti atliekamas atidžiai ir atsargiai (2010 m. kovo 2 d. Sprendimo Salahadin Abdulla ir kt., C-175/08, C-176/08, C178/08 ir C-179/08, Rink. p. I1493,
90 punktas), grindžiamas tik konkrečiais faktais ir aplinkybėmis, būtent pagal direktyvos 4 straipsnyje nustatytas taisykles (minėto Sprendimo Y ir Z 77 punktas). Nė vienoje iš šių taisyklių nenurodoma, kad vertinant rizikos realiai patirti persekiojimo veiksmus konkrečiomis aplinkybėmis dydį, reikėtų atsižvelgti į galimybę prašytojui išvengti
persekiojimo rizikos, be kita ko, susilaikant nuo seksualinės orientacijos, kuri jam
būdinga kaip specialios socialinės grupės nariui, reiškimo (pagal analogiją žr. minėto
Sprendimo Y ir Z 78 punktą). Iš to matyti, kad suinteresuotajam asmeniui turi būti
suteikiamas pabėgėlio statusas pagal direktyvos 13 straipsnį, jeigu jis įrodė, kad grįžus į kilmės šalį jo homoseksualumas kels realią persekiojimo riziką, kaip tai suprantama pagal direktyvos 9 straipsnio 1 dalį. Tai, kad jis gali vengti rizikos susilaikydamas
išreikšti savo seksualinę orientaciją labiau nei heteroseksualus asmuo, šiuo klausimu
nėra svarbu.
Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, Teisingumo Teismas konstatavo, jog direktyvos
10 straipsnio 1 dalies d punktą, skaitomą kartu su 2 straipsnio c punktu, reikia aiškinti taip, kad tik tokie homoseksualūs veiksmai, kurie yra nusikalstami pagal valstybių
narių nacionalinę teisę, nepatenka į jo taikymo sritį. Kompetentingos institucijos, vertindamos prašymą suteikti pabėgėlio statusą, negali pagrįstai tikėtis, kad prieglobsčio
prašytojas slėptų homoseksualią orientaciją kilmės šalyje arba susilaikytų išreikšdamas
šią seksualinę orientaciją, kad išvengtų persekiojimo.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
1. 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga
tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų 10 straipsnio 1 dalies d punktas turi būti aiškinamas taip, kad dėl to, jog egzistuoja baudžiamosios teisės aktai, kaip antai nagrinėjami visose pagrindinėse bylose, kurie
specialiai skirti homoseksualiems asmenims, galima konstatuoti, kad šie asmenys turi
būti laikomi sudarančiais tam tikrą socialinę grupę.
2. Direktyvos 2004/83 9 straipsnio 1 dalį, skaitomą kartu su 9 straipsnio 2 dalies
c punktu, reikia aiškinti taip, kad vien tai, jog homoseksualūs veiksmai yra baudžiami,
savaime nėra persekiojimo veiksmas. Tačiau laisvės atėmimo bausmė už homoseksualius veiksmus, veiksmingai taikoma kilmės valstybėje, kurioje priimtas toks teisės aktas,
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turi būti laikoma neproporcingu arba diskriminuojančiu baudimu ir todėl yra persekiojimo veiksmas.
3. Direktyvos 2004/83 10 straipsnio 1 dalies d punktą, skaitomą kartu su 2 straipsnio c punktu, reikia aiškinti taip, kad tik tokie homoseksualūs veiksmai, kurie yra nusikalstami pagal valstybių narių nacionalinę teisę, nepatenka į jo taikymo sritį. Kompetentingos institucijos, vertindamos prašymą suteikti pabėgėlio statusą, negali pagrįstai
tikėtis, kad prieglobsčio prašytojas slėptų homoseksualią orientaciją kilmės šalyje arba
susilaikytų reikšdamas šią seksualinę orientaciją, kad išvengtų persekiojimo.
3.2. 2013 m. spalio 22 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje
Jiří Sabou prieš Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
(C-276/12)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1977 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio
pagalbos tiesioginio apmokestinimo ir draudimo įmokų apmokestinimo srityje, iš dalies pakeistos 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/98/EB (toliau – ir Direktyva 77/799), išaiškinimu. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant J. Sabou ir Prahos miesto
mokesčių inspekcijos ginčą dėl jo 2004 m. apmokestinamųjų pajamų sumos.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Globalizacijos epocha, be kita ko, pasižymi mokesčių mokėtojų judėjimu, komercinių ir kitų sandorių sudarymu tarp skirtingose valstybėse įsisteigusių (gyvenančių)
asmenų, valstybių sienomis neribojamų (tarptautinių) finansinių priemonių įvairove ir
pan. Tai neretai apsunkina valstybės ir jos kompetentingų institucijų galimybes apskaičiuoti mokesčių mokėtojo, dalyvaujančio tarptautinį (tarpvalstybinį) elementą turinčiuose mokestiniuose santykiuose, mokėtinus mokesčius, aiškiai ir teisingai identifikuoti jo mokesčių įstatymais garantuojamų teisių ir nustatytų pareigų apimtį. Tokiais
nacionalinių mokesčių ir mokesčių administravimo sistemų veiklos sunkumais kai
kada pasinaudojama vengiant mokesčių mokėjimo, sukčiaujant, piktnaudžiaujant teise
ar kitais teisei prieštaraujančiais veiksmais įgyjant mokestinį pranašumą kitų mokesčių
mokėtojų atžvilgiu.
Būtent turint tikslą kovoti su tarptautiniu sukčiavimu mokesčių srityje ir mokesčių vengimu bei siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių šioje srityje,
1977 m. gruodžio 19 d. Europos Sąjungos lygiu buvo priimta Direktyva 77/799. Šiuo
teisės aktu, be kita ko, buvo reglamentuotos valstybių narių kompetentingų institucijų,
atsakingų už mokesčių administravimą, keitimosi informacija apie mokesčių mokėtoją
procedūros.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismo didžioji kolegija
pasisakė dėl mokesčio mokėtojo teisės būti informuotu apie tokias dėl jo mokestinių
prievolių atliekamas procedūras bei teisės jose dalyvauti apimties, kiek tai yra susiję su
bendra šio asmens teise būti išklausytam viešojo administravimo procedūros metu.
Žinoma, 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančia Direktyvą 77/799/EEB
(toliau – ir Direktyva 2011/16), apžvelgiamame prejudiciniame sprendime nagrinėtas
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Sąjungos teisės aktas buvo panaikintas. Tačiau tai nereiškia, kad šis Teisingumo Teismo sprendimas ir jame pateiktos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės prarado aktualumą. Iš tiesų, kaip matyti iš Direktyvos 2011/16 septintos konstatuojamosios dalies, ši
direktyva yra grindžiama Direktyvos 77/799 pasiekimais. Ir nors naujoje direktyvoje
nustatomos aiškesnės ir tikslesnės taisyklės, reglamentuojančios valstybių narių administracinį bendradarbiavimą, kad, jei būtina, ypač keitimosi informacija srityje, būtų
užtikrintas platesnis valstybių narių administracinis bendradarbiavimas, joje nėra atskirai aptariama mokesčio mokėtojo teisė būti išklausytam minėtų administravimo (informacijos keitimosi) procedūrų metu.
Akcentuotina ir tai, kad apžvelgiamame prejudiciniame sprendime pateiktos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės neabejotinai gali būti reikšmingos ir tarp mokesčių administratoriaus bei mokesčių mokėtojo kilusius ginčus nagrinėjantiems Lietuvos
administraciniams teismams, vertinant, ar nebuvo pažeistos pastarojo teisės aptariamose mokesčių administravimo procedūrose. Be to, pateiktas teisės aiškinimas yra aktualus ir tuo, jog jis atkleidžia Europos Sąjungos teisminės institucijos bendrą poziciją
dėl asmens teisės būti išklausytam įvairiuose administracinės procedūros etapuose.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad 2004 m. pajamų mokesčio deklaracijoje, pateiktoje Čekijos Respublikoje, J. Sabou nurodė patyręs išlaidų keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse, bandydamas perkelti savo, kaip futbolininko, veiklą į vieną iš šių
valstybių futbolo klubų. Šios išlaidos turėjo sumažinti jo apmokestinamąsias pajamas.
Tačiau Čekijos mokesčių administratorius suabejojo šių išlaidų tikrumu ir atliko patikrinimą, per kurį, remiantis, be kita ko, Direktyva 77/799, atitinkamų valstybių
mokesčių institucijoms buvo pateikti prašymai suteikti informaciją. Mokesčių administratorius taip pat kreipėsi pagalbos į Ispanijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės
mokesčių administratorius, prašydamas pateikti atitinkamų futbolo klubų nuomonę.
Iš šių institucijų pateiktų atsakymų matyti, kad nė vienas iš klubų, į kuriuos tariamai
buvo kreiptasi, nežino nei J. Sabou, nei jo agento.
Patikrinimo pabaigoje Čekijos mokesčių administratorius priėmė 2009 m. gegužės 28 d. pranešimą apie papildomą apmokestinimą, kuriame nustatė 251 604 CZK
(apie 9 800 eurų) J. Sabou už 2004 m. mokėtiną pajamų mokesčio sumą. J. Sabou apskundė šį pranešimą Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, kuris jį (pranešimą)
pakeitė ir nustatė 283 604 CZK (apie 11 000 eurų) pajamų mokesčio sumą. Dėl tokio
pakeisto pranešimo J. Sabou pateikė ieškinį Prahos miesto teismui, o šiam ieškinį atmetus – kasacinį skundą Vyriausiajam administraciniam teismui.
Šiame teisme J. Sabou teigė, kad Čekijos mokesčių administratorius su juo susijusią informaciją gavo neteisėtu būdu. Visų pirma, tvirtino, jog jis turėjo būti informuotas apie šio administratoriaus ketinimą prašyti pagalbos iš kitų administratorių, kad
galėtų dalyvauti formuluojant jiems pateikiamus klausimus. Antra, jis nebuvo pakviestas į liudytojų apklausas kitose valstybėse narėse, ir taip buvo pažeistos Čekijos teisės
jam suteiktos teisės panašiose nacionalinėse procedūrose.
Nagrinėdamas šį ieškinį, kasacinės instancijos teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą jo
pateiktais klausimais.
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Nacionalinis teismas pirmiausia siekė sužinoti, ar pagal Sąjungos teisę, visų pirma
– Direktyvą 77/799 ir pagrindinę teisę būti išklausytam, valstybės narės mokesčių mokėtojas turi teisę būti informuotas apie šios valstybės narės pateiktą pagalbos prašymą
kitai valstybei narei, dalyvauti formuluojant prašymą, adresuotą valstybei narei, į kurią
kreipiamasi, ir dalyvauti šios valstybės narės organizuojamoje liudytojų apklausoje.
Tikrindamas, ar pagal Direktyvoje 77/799 nustatytą tarpusavio pagalbos sistemą
numatyta tokia mokesčių mokėtojo teisė, Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo,
kad pagal šio teisės akto 2 straipsnio 1 dalį valstybės narės mokesčių administratorius
„gali“ kreiptis į kitos valstybės narės mokesčių administratorių, prašydamas informacijos, kurios negali gauti pats. Jis pažymėjo, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas, vartodamas žodį „gali“ nurodė, jog nacionaliniai mokesčių administratoriai šiuo klausimu turi
teisę ir visiškai neprivalo pateikti tokį prašymą. Tačiau, jei kompetentinga institucija,
esant Direktyvos 77/799 2 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, pateikia prašymą, valstybė narė, į kurią kreipiamasi, privalo atsakyti į šį prašymą ir, esant reikalui, pateikti visus
reikalingus užklausimus pagal Direktyvos 77/799 2 straipsnį. Kaip matyti iš Direktyvos
77/799 2 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio, valstybės, į kurią kreipiamasi, kompetentinga institucija į tokį prašymą atsako pagal nacionalinę teisę ir, visų pirma, savo procesines taisykles.
Taigi, išnagrinėjus Direktyvą 77/799, kurios tikslas reglamentuoti valstybių narių
mokesčių institucijų bendradarbiavimą, pasak Teisingumo Teismo, matyti, jog ji koordinuoja informacijos perdavimą tarp kompetentingų institucijų, nustatydama tam
tikras pareigas valstybėms narėms. Priešingai, šia direktyva nesuteikiamos konkrečios
teisės mokesčių mokėtojui ir, visų pirma, nenumatoma jokia pareiga valstybių narių
kompetentingoms institucijoms su juo konsultuotis.
Toliau vertindamas, ar vis dėlto iš teisių į gynybą nekyla mokesčių mokėtojo teisė
dalyvauti kompetentingoms institucijoms keičiantis informacija, Teisingumo Teismas
priminė, kad teisės į gynybą užtikrinimo principas yra bendrasis Sąjungos teisės principas, kurį reikia taikyti, kai administracija ketina priimti aktą asmens nenaudai. Pagal
šį principą sprendimo, kuriuo labai paveikiami asmens interesai, adresatui turi būti suteikta galimybė veiksmingai pateikti savo nuomonę dėl pagrindų, kuriais administracija grindžia savo sprendimą. Ši pareiga valstybių narių administracijoms nustatoma,
kai jos priima sprendimus, kuriems taikoma Sąjungos teisė, nors taikytinuose Sąjungos
teisės aktuose toks formalumas aiškiai nenumatytas. Atitinkamai Teisingumo Teismas
nurodė būtinybę išsiaiškinti, ar valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimas
prašyti pagalbos iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos ir šios institucijos
sprendimas atlikti liudytojų apklausą, siekiant atsakyti į šį prašymą, yra aktai, dėl kurių,
atsižvelgiant į jų padarinius mokesčių mokėtojui, pastarasis turi būti išklausytas.
Šiuo aspektu Teisingumo Teismas sutiko, kad vykdant mokestinio patikrinimo
procedūras reikia atskirti tyrimo etapą, per kurį renkama informacija ir kuriam priskirtinas vieno mokesčių administratoriaus informacijos prašymas iš kito, ir mokesčių
administratoriaus ir atitinkamo mokesčių mokėtojo ginčo etapą, kuris prasideda nusiuntus šiam mokesčių mokėtojui pranešimą dėl siūlomo koregavimo. Kai administratorius renka informaciją, apie tai jis neprivalo informuoti mokesčių mokėtojo ir gauti
jo nuomonę. Pats mokesčių administratoriaus pagal Direktyvą 77/799 pateiktas prašymas suteikti informaciją yra informacijos rinkimo procedūros dalis, jai (procedūrai)
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taip pat priklauso mokesčių administratoriaus, į kurį kreipiamasi, pateiktas atsakymas
ir iš anksto pateikti jo užklausimai, įskaitant liudytojų apklausą.
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas konstatavo, kad paisant mokesčio mokėtojo teisės į gynybą nereikia, jog jis dalyvautų pateikiant besikreipiančios valstybės
narės prašymą suteikti informaciją valstybei narei, į kurią kreipiamasi. Taip pat nereikalaujama, kad mokesčių mokėtojas būtų išklausytas tada, kai valstybėje narėje, į kurią
kreipiamasi, pateikiami užklausimai, galintys apimti liudytojų apklausą, ar prieš tai, kai
ši valstybė narė perduoda informaciją prašymą pateikusiai valstybei narei. Tačiau niekas nekliudo valstybei narei išplėsti teisę būti išklausytam kitose tyrimo etapo stadijose, įtraukiant mokesčių mokėtoją į įvairius informacijos rinkimo ir, visų pirma, liudytojų apklausos etapus.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas taip pat siekė sužinoti, ar Direktyvą 77/799 reikia aiškinti taip, kad, pirma, mokesčių mokėtojas
gali ginčyti su juo susijusią informaciją, perduotą prašymą pateikusios valstybės narės
mokesčių administratoriui, ir, antra, jei valstybės narės, į kurią kreipiamasi, mokesčių
administratorius perduoda surinktą informaciją, jis turi nurodyti informacijos šaltinius
ir jos gavimo būdus.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad Direktyvoje 77/799 nekalbama
apie mokesčių mokėtojo teisę ginčyti perduotos informacijos tikslumą ir nenustatytas joks konkretus reikalavimas dėl perduodamos informacijos turinio. Todėl mokesčių mokėtojas gali ginčyti prašymą pateikusios valstybės narės mokesčių administratoriui perduotą informaciją tik pagal atitinkamoje valstybėje narėje taikomas taisykles
ir procedūras.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
Sąjungos teisę, būtent 1977 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvą 77/799/EEB dėl
valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio apmokestinimo ir draudimo įmokų apmokestinimo srityje, iš dalies pakeistą 2006 m. lapkričio
20 d. Tarybos direktyva 2006/98/EB, ir pagrindinę teisę būti išklausytam reikia aiškinti
taip, kad valstybės narės mokesčių mokėtojas neturi nei teisės būti informuotas apie
šios valstybės narės pateiktą pagalbos prašymą kitai valstybei narei, kad, visų pirma,
būtų patikrinti šio mokesčių mokėtojo pajamų mokesčio deklaracijoje pateikti duomenys, nei teisės dalyvauti formuluojant prašymą, adresuotą valstybei narei, į kurią kreipiamasi, nei dalyvauti šios valstybės narės organizuojamoje liudytojų apklausoje.
Direktyva 77/799 nereglamentuoja klausimo, kokiomis sąlygomis mokesčių mokėtojas gali ginčyti valstybės narės, į kurią kreipiamasi, perduotos informacijos tikslumą, ir nenustato jokio konkretaus reikalavimo perduodamos informacijos turiniui.
3.3. 2013 m. rugsėjo 12 d. prejudicinis sprendimas byloje
Slancheva sila EOOD prieš Izpalnitelen direktor na Darzhaven
fond „Zemedelie“ Razplashtatelna agentsia
(C-434/12)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento
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(EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (toliau
– ir Reglamentas Nr. 65/2011), 4 straipsnio 8 dalies išaiškinimu. Šis prašymas pateiktas
nagrinėjant bendrovės Slancheva sila EOOD (toliau – Slancheva sila) ir Valstybinio žemės ūkio fondo Mokėjimo agentūros (toliau – DFZRA) vykdomojo direktoriaus ginčą
dėl pastarojo atmesto prašymo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis finansuoti fotovoltinio (saulės jėgainių) parko įkūrimo projektą.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (toliau – ir EŽŪFKP) prisideda prie
tvarios kaimo plėtros rėmimo visoje Bendrijoje, papildydamas bendros žemės ūkio politikos rinkos ir pajamų rėmimo politikos kryptis, sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės politiką. Bendras taisykles, reglamentuojančias Bendrijos paramą kaimo plėtrai, kurią finansuoja EŽŪFKP, nustato 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo
plėtrai (toliau – ir Reglamentas Nr. 1698/2005), o išsamias šiuo reglamentu nustatytų bendrai finansuojamų paramos kaimo plėtrai priemonių kontrolės ir kompleksinio
paramos susiejimo procedūrų įgyvendinimo taisykles įtvirtina minėtas Reglamentas
Nr. 65/2011.
EŽŪFKP paramos kaimo plėtrai schema siekiama įvairiausių tikslų, pradedant žemės ir miškų ūkių konkurencingumo gerinimu ir baigiant ekonominės veiklos įvairovės skatinimu kaimo vietovėse. Tačiau šia schema gali pasinaudoti tik Europos Sąjungos ir valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytus kriterijus atitinkantys asmenys.
Tačiau pasitaiko atvejų, kai formaliai šiuos kriterijus atitinkantys asmenys, piktnaudžiaudami teise, siekia įgyti aptariamos paramos schemos tikslams prieštaraujančią
naudą. Todėl Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas Reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalyje eksplicitiškai numatė, kad, kai siekdami įgyti paramos schemos tikslams
prieštaraujantį pranašumą, paramos gavėjai dirbtinai sukūrė tokioms išmokoms gauti
reikalingas sąlygas, jiems šios išmokos neskiriamos.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas būtent ir atskleidė šios nuostatos turinį bei apibrėžė bendrąsias sąlygas (pagrindus), kurioms esant
asmens teisė gauti aptariamas išmokas gali būti paneigta Reglamento Nr. 65/2011
4 straipsnio 8 dalies pagrindu. Neabejotina, kad šiame sprendime Europos Sąjungos
teisminės institucijos pateiktas išaiškinimas yra aktualus tiek pagal minėtą paramos
schemą išmokas skiriančioms kompetentingoms institucijoms, tiek ginčus tarp šių institucijų ir paramos gavėjų nagrinėjantiems administraciniams teismams.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad 2009 m. gegužės 13 d. Slancheva sila pateikė
DFZRA paraišką dėl finansinės paramos fotovoltinės jėgainės statybos projektui pagal kaimo plėtros programos priemonę „Parama mikroįmonių kūrimui ir plėtrai“. Šios
bendrovės atstovas yra D. Mitsov, o S. Mitsova – vienintelė šios bendrovės narė ir vadovė. Abu šie asmenys yra sutuoktiniai. Prie pateiktos finansinės paramos paraiškos
buvo pridėta žemės sklypo, kuriame turi būti įrengta fotovoltinė jėgainė, nuomos su590
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tartis, kurią sudarė Slancheva sila ir šio sklypo savininkai, t. y. D. Mitsov ir S. Mitsova.
Be to, prie paraiškos pridėtas Korina Export EOOD, kurios vienintelis narys ir vadovas
yra D. Mitsov, ir Slancheva sila sudarytas dokumentas dėl daiktinės užstatymo teisės
pardavimo.
Išnagrinėjusi Slancheva sila paraišką, DFZRA konstatavo, kad tas žemės sklypas
ribojasi su kitais dviem žemės sklypais, dėl kurių pateiktos paraiškos skirti paramą pagal tą pačią programą dviem projektams, tapatiems Slancheva sila projektui. Kitų dviejų žemės sklypų savininkai yra D. Mitsov ir S. Mitsova. Jų užstatymo teises taip pat
pardavė Korina Export EOOD. Be to, įgyvendinti visus tris projektus buvo pavesta vienai ir tai pačiai bendrovei – 3 K AD.
Atsižvelgdamas į šias aplinkybes ir į tai, kad trijuose fotovoltinės jėgainės projektuose nurodyta ta pati administracijos buveinė, DFZRA vykdomasis direktorius
2011 m. gruodžio 9 d. sprendimu atsisakė skirti bendrą finansavimą Slancheva sila investiciniam projektui, motyvuodamas tuo, kad buvo nustatytas funkcinis nesavarankiškumas arba dirbtinai sukurtos sąlygos paramai gauti, siekiant įgyti paramos schemos tikslams prieštaraujantį pranašumą. DFZRA vykdomasis direktorius pirmiausia
manė, kad Slancheva sila projektu siekta nepaisyti maksimalaus finansavimo, t. y.
200 000 eurų atitinkančios sumos Bulgarijos levais (BGN), apribojimo. Ginčui dėl tokio viešojo administravimo subjekto sprendimo pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį
sprendimą jo pateiktais klausimais.
Nacionalinis teismas pirmiausia siekė sužinoti, kokios yra Reglamento Nr. 65/2011
4 straipsnio 8 dalies taikymo sąlygos. Ši Reglamento nuostata įtvirtina, kad „nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, kai nustatoma, kad siekdami įgyti paramos schemos tikslams prieštaraujantį pranašumą, paramos gavėjai dirbtinai sukūrė tokioms išmokoms
gauti reikalingas sąlygas, jiems išmokos neskiriamos“.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad Sąjungos reglamentai negali būti taikomi taip plačiai, jog apimtų ir ūkio subjektų piktnaudžiavimą.
Kaip buvo matyti iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nutarties, Slancheva sila investicinis projektas formaliai atitiko paramos gavimo kriterijus,
nustatytus mikroįmonių kūrimui ir plėtrai pagal Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus. Todėl siekiant įrodyti potencialaus tokios pagalbos gavėjo piktnaudžiavimą,
būtina (1) objektyvių aplinkybių, iš kurių matyti, kad, nors taikytinuose teisės aktuose
numatytos sąlygos formaliai įvykdytos, juose numatytas tikslas nepasiektas, visuma ir
(2) subjektyvus elementas, kurį sudaro siekis gauti naudos pagal Sąjungos teisės aktus,
dirbtinai sukuriant jame numatytas sąlygas šiai naudai gauti. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas sprendė, kad Reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalies sąvokos
„dirbtinai sukurtos“ sąlygos, reikalingos išmokoms gauti, ir „prieštaraujantis pranašumas“ turi būti aiškinamos atsižvelgiant į paminėtus aspektus.
Pirmiausia dėl objektyvaus elemento apžvelgiamą sprendimą priėmusi Europos Sąjungos teisminė institucija priminė, kad, remiantis Reglamento Nr. 1698/2005
46 konstatuojamąja dalimi, EŽŪFKP paramos kaimo plėtrai schema siekiama visų pirma padėti „įvairinti žemės ūkio veiklą, pereinant prie ne žemės ūkio veiklos, plėtoti ne
žemės ūkio sektorius, skatinti užimtumą <...> [ir] investuoti į kaimo vietovių patrauklumo didinimą, kad būtų pakeistos ekonominio ir socialinio nuosmukio bei gyventojų mažėjimo kaime tendencijos“. Konkrečiai, Reglamento Nr. 1698/2005 52 straipsniu,
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pagal kurį buvo pateikta paraiška dėl paramos pagrindinėje byloje nagrinėtam investiciniam projektui, siekiama remti priemones kaimo ekonomikai įvairinti, ir jis apima
paramą mikroįmonių kūrimui ir plėtrai siekiant skatinti verslumą ir plėtoti ekonominę
struktūrą. Atsižvelgiant į tai, Bulgarijos nacionalinėje teisėje buvo nustatyti energijos
iš atsinaujinančiųjų šaltinių gamybos ir tiekimo investicinių projektų, patenkančių į
Reglamento Nr. 1698/2005 52 straipsnyje numatytų priemonių kategoriją, finansavimo EŽŪFKP lėšomis apribojimai. Pavyzdžiui, maksimali finansavimo EŽŪFKP lėšomis suma vienam paramos gavėjui neviršija 200 000 eurų, o finansavimas skiriamas tik
elektrinėms, kurių pajėgumas mažesnis negu 1 megavatas arba jam lygus.
Kaip buvo matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo
nutarties, Slancheva sila fotovoltinės jėgainės projektui atsisakyta skirti finansavimą
EŽŪFKP lėšomis motyvuojant tuo, kad kompetentinga nacionalinė administracinė
institucija, atsižvelgusi į pagrindinės bylos aplinkybes, laikėsi nuomonės, jog ši bendrovė ketino apeiti nacionalinės teisės aktuose nustatytus apribojimus, su trečiaisiais
asmenimis, kurie pateikė paraiškas dėl paramos pagal atitinkamą EŽŪFKP paramos
schemą skyrimo, sutarusi vieną projektą dirbtinai išskirti į tris smulkesnius projektus.
Tačiau, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, vien dėl šios aplinkybės negalima atmesti galimybės, kad Slancheva sila pateiktas investicinis projektas padės pasiekti Reglamente Nr. 1698/2005 numatytus tikslus. Kiek tai susiję su kaltinimu, kad Slancheva
sila norėjo apeiti apribojimus dėl finansuotinų projektų dydžio ir maksimalios paramos sumos vienam gavėjui, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, ar dėl šio ketinimo negali būti pasiekti Reglamento Nr. 1698/2005
52 straipsnio a dalies ii punkte numatyti tikslai.
Šiuo tikslu nacionalinis teismas visų pirma turėtų atsižvelgti į mikroįmonių, kurių
steigimą ir plėtrą siekiama užtikrinti Reglamento Nr. 1698/2005 52 straipsnyje numatyta parama, termino apibrėžtį, kuri įtvirtinta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties priedo
2 straipsnio 3 dalyje. Antra, kiek tai susiję su subjektyviu elementu, nacionalinis teismas turi nustatyti tikrąjį ginčijamos finansavimo paraiškos turinį ir reikšmę. Pastaruoju atveju prie aplinkybių, į kurias minėtas teismas gali atsižvelgti siekdamas nustatyti, kad išmokoms iš EŽŪFKP gauti reikalingos sąlygos sukurtos dirbtinai, priskiriami
teisiniai, ekonominiai ir (arba) asmeniniai su atitinkama investicine operacija susijusių asmenų ryšiai. Šis subjektyvus elementas gali būti nustatytas visų pirma įrodžius
įvairių paraiškas dėl paramos pagal EŽŪFKP paramos schemą pateikusių investuotojų
susitarimą, galintį pasireikšti sąmoningo veiksmų derinimo forma, ypač kai investiciniai projektai yra tapatūs ir kai šiuos projektus sieja geografinis, ekonominis, funkcinis,
teisinis ir (arba) asmeninis ryšys. Tačiau, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, negalima
atsisakyti finansuoti projekto, kai nagrinėjama investicija gali būti pateisinama kitaip
nei paprasta išmoka pagal EŽŪFKP paramos schemą.
Nacionalinis teismas taip pat siekė išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 65/2011
4 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad jai, pirma, prieštarauja nacionalinės
teisės aktai, pagal kuriuos atsisakoma išmokėti paramos lėšas pagal EŽŪFKP paramos
schemą, jeigu investicinis projektas funkciniu požiūriu nesavarankiškas, ir, antra, nacionalinė teismų praktika, pagal kurią išmokoms gauti reikalingos sąlygos laikomos
dirbtinai sukurtomis, kai paraiškas dėl tokių išmokų pateikusius asmenis sieja teisinis
ryšys.
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Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, kad, kaip minėta, Reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalis taikoma, kai yra du elementai – objektyvus ir
subjektyvus. Todėl, net jeigu šiuo atžvilgiu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatavo, kad yra aplinkybių, susijusių su paraiškas dėl paramos pateikusius asmenis siejančiu teisiniu ryšiu arba su skirtingų konkrečių projektų funkciniu
nesavarankiškumu, duodančių pagrindą daryti išvadą, kad išmokoms gauti reikalingos
sąlygos pagal Reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalį sukurtos dirbtinai, vertinimas
vis tiek turi būti atliekamas atsižvelgiant į visas konkretaus atvejo aplinkybes.
Pasak Teisingumo Teismo, pirmiausia prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas turi įsitikinti, kad remiantis visomis objektyviomis pagrindinės bylos aplinkybėmis galima daryti išvadą, jog nagrinėjamiems investiciniams projektams
pasirinktais metodais iš esmės siekta gauti išmokas pagal paramos schemą ir gali būti
atmestas bet koks kitas pateisinimas, susijęs su minėtos schemos tikslais.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendė:
2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir
kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo
plėtrai priemonėmis, 4 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad jos taikymo sąlygoms reikalingas objektyvus ir subjektyvus elementas. Kiek tai susiję su pirmuoju elementu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti objektyvias bylos aplinkybes, kuriomis remiantis būtų galima daryti išvadą, kad nebus galima
pasiekti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (ŽŪFKP) paramos schema siekiamo
tikslo. Kiek tai susiję su antruoju elementu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti objektyvius įrodymus, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, kad dirbtinai sukūręs sąlygas, reikalingas išmokoms pagal ŽŪFKP paramos
schemą gauti, paraiškos teikėjas išimtinai siekė įgyti šios schemos tikslams prieštaraujantį pranašumą. Šiuo tikslu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
gali remtis ne vien tokiais elementais, kaip antai teisiniai, ekonominiai ir (arba) asmeniniai su panašiais investiciniais projektais susijusių asmenų ryšiai, bet ir požymiais,
liudijančiais buvus sąmoningo tų asmenų veiksmų derinimo.
Reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiama atmesti prašymą dėl paramos mokėjimo pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (ŽŪFKP) paramos schemą vien todėl, kad investicinis projektas, kuriam
prašoma skirti paramą pagal tą schemą, funkciniu požiūriu yra nesavarankiškas arba
kad paraiškas dėl tokios paramos pateikusius asmenis sieja teisinis ryšys, neatsižvelgus
į kitus objektyvius konkrečios bylos elementus.
3.4. 2013 m. rugsėjo 10 d. prejudicinis sprendimas byloje
M. G., N. R. prieš Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13 PPU)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2008 m. gruodžio 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių
trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, p.
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98) (toliau – ir direktyva) 15 straipsnio 6 dalies ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijos (toliau – Chartija) 41 straipsnio 2 dalies a punkto aiškinimu. Šis prašymas
pateiktas nagrinėjant G. ir R. ir Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Saugumo ir
teisingumo valstybės sekretorius) ginčą dėl sprendimų pratęsti sulaikymo priemones
siekiant juos išsiųsti.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, analizuodamas neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių sulaikymo pagrindus ir tvarką, atskleidė, kokių pasekmių pagal Europos Sąjungos teisę kyla dėl asmenų
teisės į gynybą nacionalinių administracinių procedūrų metu nepaisymo. Teisingumo
Teismas konstatavo, kad teisės būti išklausytam pažeidimas per administracinę trečiosios šalies piliečio sulaikymo, siekiant jį išsiųsti, pratęsimo procedūrą automatiškai nereiškia, kad atitinkamas pilietis turi būti paleistas. Toks sprendimas galėtų būti priimtas tik tada, kai nacionalinis teismas, atsižvelgęs į konkrečias bylos faktines ir teisines
aplinkybes, nustato, kad aptariama administracinė procedūra būtų galėjusi pasibaigti
kitaip dėl to, kad atitinkami trečiųjų šalių piliečiai būtų galėję pateikti įrodymų, dėl kurių būtų nutrauktas jų sulaikymas.
Apžvelgiamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas visų pirma aktualus kompetentingoms viešojo administravimo institucijoms taikant Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymo 114 straipsnio 4 dalies nuostatas, reglamentuojančias užsieniečio sulaikymo termino pratęsimo tvarką. Pastebėtina, kad ši
įstatymo nuostata įsigaliojo 2012 m. vasario 1 d. ir buvo priimta, siekiant įgyvendinti
apžvelgiamame Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime aiškinamos direktyvos nuostatas. Atsižvelgus į tai, šis Teisingumo Teismo sprendimas, be kita ko, svarbus,
siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos teisę įgyvendinančių nacionalinės teisės
nuostatų taikymą.
Teisės į gynybą pažeidimo pasekmes atskleidžiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas taip pat yra labai reikšmingas teisės šaltinis administraciniams
teismams, priimantiems sprendimus panašiose bylose. Šiame kontekste verta pažymėti, kad apžvelgiamas Teisingumo Teismo sprendimas patvirtina Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2010 m. suformuotą aiškinimą, jog teisė į gynybą užsieniečių
teisinės padėties bylose nėra absoliuti. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A756-686/2010 yra pažymėjusi, kad gali būti tokių situacijų, kai, pavyzdžiui, dėl paties suinteresuoto asmens
pareigų pažeidimo ar nenoro bendradarbiauti, institucija objektyviai neturi galimybių
informuoti asmenį apie pradėtą procesą, apklausti jį ar kitais būdais suteikti jam galimybę pareikšti savo nuomonę. Kitais atvejais apklausa gali būti akivaizdžiai nebūtina
dėl nagrinėjamos situacijos ypatumų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A756-686/2010). Panašius klausimus nagrinėjančio Teisingumo Teismo sprendimas,
be abejonės, turės įtakos toliau vystant administracinių teismų praktiką apžvelgiamoje
srityje.
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Pagrindinėje byloje nustatyta, kad 2012 m. spalio 24 d. ir lapkričio 11 d. Nyderlandų valdžios institucijos, vykdydamos išsiuntimo procedūrą, sulaikė G. ir R.
2013 m. balandžio 19 d. dėl G. ir 2013 m. balandžio 29 d. dėl R. priimtais sprendimais jų
sulaikymas buvo pratęstas ne ilgesniam kaip dvylikos mėnesių laikotarpiui motyvuojant, be kita ko, tuo, kad vykdant išsiuntimo procedūrą suinteresuotieji asmenys nepakankamai bendradarbiauja. Sulaikyti asmenys sprendimą pratęsti sulaikymo laikotarpį
skundė nacionaliniuose teismuose, nurodydami, kad buvo pažeista jų teisė į gynybą,
nes, prieš priimant pagrindinėse bylose nagrinėjamus sprendimus dėl sulaikymo pratęsimo, jie nebuvo tinkamai išklausyti, kaip reikalaujama pagal nacionalinį įstatymą.
Pareiškėjų apeliacinį skundą nagrinėjęs Raad van State (Valstybės taryba) konstatavo teisės į gynybą pažeidimą, tačiau suabejojo dėl nacionalinėje teisėje nustatytų šio
pažeidimo teisinių pasekmių atitikties Europos Sąjungos teisei, nes pagal nacionalinę
teisę teisės būti išklausytam pažeidimas savaime nereiškė ginčijamo sprendimo dėl sulaikymo panaikinimo. Šiomis aplinkybėmis Raad van State nusprendė sustabdyti bylos
nagrinėjimą bei pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui atitinkamus prejudicinius klausimus.
Savo prejudiciniais klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas iš esmės teiravosi, ar Sąjungos teisę, konkrečiai kalbant Direktyvos 2008/115
15 straipsnio 2 ir 6 dalis, reikia aiškinti taip: jeigu per administracinę procedūrą pažeidžiant teisę būti išklausytam priimamas sprendimas pratęsti sulaikymo priemonę, šis
sulaikymas turi būti nedelsiant panaikinamas, arba – ar nacionalinis teismas, įgaliotas
vertinti šio sprendimo dėl pratęsimo teisėtumą, gali tokią priemonę palikti, jei mano,
kad palyginus esamus interesus ji atrodo esanti pagrįsta.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 2008/115 III skyriuje „Procesinės apsaugos priemonės“ nustatyti sprendimams dėl išsiuntimo taikomi
formos reikalavimai, t. y., konkrečiai kalbant, jie turi būti priimami raštu ir motyvuoti, o valstybės narės įpareigotos numatyti veiksmingas teisių gynimo dėl šių sprendimų priemones. Šios direktyvos IV skyriaus „Sulaikymas siekiant išsiųsti“ 15 straipsnio
2 dalyje, be kita ko, numatyta, kad įsakymą, kuris parengiamas raštu pateikiant faktines ir teisines sprendimo dėl sulaikymo priėmimo priežastis, priima administracinės
ar teisminės institucijos, ir patikslinamos šio sprendimo teisminės kontrolės sąlygos, jei
įsakymą dėl jo priima administracinė institucija. Be to, Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje numatyta, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis
nedelsiant paleidžiamas į laisvę, jei sulaikymas yra neteisėtas.
Teismas taip pat pažymėjo, kad nors tos pačios direktyvos 15 straipsnio 6 dalyje
numatyta, jog laikydamosi nacionalinės teisės valstybės narės gali pratęsti sulaikymo
siekiant išsiųsti laikotarpį ribotam laikotarpiui, neviršijančiam dar dvylikos mėnesių,
kai yra įvykdytos tam tikros materialinės sąlygos, šioje nuostatoje nėra numatyta jokių
procedūrinių taisyklių. Atsižvelgęs į tai, Teisingumo Teismas darė išvadą, kad nors Direktyvos 2008/115 autoriai taip siekė detaliai apibrėžti atitinkamiems trečiųjų šalių piliečiams suteikiamas garantijas, susijusias tiek su sprendimu išsiųsti, tiek su sprendimu
dėl jų sulaikymo, jie vis dėlto nepatikslino, ar turėjo būti užtikrintas (ir kokiomis sąlygomis) šių piliečių teisės būti išklausytiems laikymasis, ir nenurodė pasekmių, kurių
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turėtų kilti pažeidus šią teisę, išskyrus bendrojo pobūdžio reikalavimą paleisti į laisvę,
jei paaiškėtų, jog sulaikymas buvo neteisėtas.
Teisingumo Teismas priminė, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką teisė į gynybą, apimanti teisę būti išklausytam ir teisę susipažinti su bylos medžiaga, yra viena
pagrindinių teisių, kuri yra sudėtinė Sąjungos teisinės sistemos dalis ir kuri įtvirtinta
Chartijoje (šiuo klausimu žr. 2013 m. liepos 18 d. Sprendimo Komisija ir kt. prieš Kadi,
C-584/10 P, C-593/10 P ir C-595/10 P, dar nepaskelbto Rinkinyje, 98 ir 99 punktus ir
juose nurodytą teismo praktiką). Taip pat neginčijama tai, kad šių teisių reikia laikytis
net jei toks formalumas taikomuose teisės aktuose nėra aiškiai numatytas (šiuo klausimu žr. 2012 m. lapkričio 22 d. Sprendimo M., C-277/11, dar nepaskelbto Rinkinyje,
86 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Tačiau Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad pagrindinės teisės, kaip antai teisės į gynybą laikymasis, nėra absoliučios,
joms gali būti taikomi apribojimai su sąlyga, kad jie iš tikrųjų atitinka bendrojo intereso tikslus, kurių siekiama nagrinėjama priemone, ir, atsižvelgiant į siekiamą tikslą,
nėra neproporcingas ir netoleruotinas kišimasis, pažeidžiantis pačią taip užtikrinamų
teisių esmę (2006 m. birželio 15 d. Sprendimo Dokter ir kt., C-28/05, Rink. p. I-5431,
75 punktas). Be to, teisės į gynybą pažeidimo buvimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno nagrinėjamo atvejo aplinkybes (šiuo klausimu žr. 2011 m.
spalio 25 d. Sprendimo Solvay prieš Komisiją, C-110/10 P, Rink. p I-10439, 63 punktą), visų pirma į nagrinėjamo akto pobūdį, jo priėmimo aplinkybes ir atitinkamą sritį reglamentuojančias teisės normas (minėto Sprendimo Komisija ir kt. prieš Kadi
102 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).
Atsižvelgęs į tai, kas paminėta, Teismas darė išvadą, kad pareiga paisyti sprendimų
adresatų, kurių interesams šie sprendimai turi didelę įtaką, teisės į gynybą iš principo
nustatoma valstybių narių administracinėms institucijoms, kai jos imasi priemonių,
patenkančių į Sąjungos teisės taikymo sritį. Jei, kaip ir nagrinėjamu atveju, Sąjungos
teisėje nėra nustatytos nei sąlygos, kuriomis turi būti paisoma nelegaliai šalyje esančių
trečiųjų šalių piliečių teisės į gynybą, nei šios teisės nepaisymo pasekmės, šios sąlygos
ir pasekmės nustatomos nacionalinėje teisėje atsižvelgiant į tai, kiek patvirtintos atitinkamos priemonės yra tapačios priemonėms, taikomoms privatiems asmenims panašiose nacionalinės teisės reguliuojamose situacijose (lygiavertiškumo principas), ir kiek
dėl jų naudojimasis Sąjungos teisėje nustatytomis teisėmis netaps praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas (veiksmingumo principas) (šiuo klausimu, be kita ko,
žr. 2008 m. gruodžio 18 d. Sprendimo Sopropé, C-349/07, Rink. p. I10369, 38 punktą ir
2011 m. gegužės 19 d. Sprendimo Iaia ir kt., C-452/09, Rink. p. I4043, 16 punktą).
Vis dėlto Teismas pabrėžė, kad nors valstybės narės gali leisti šiems piliečiams pasinaudoti savo teise į gynybą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir nustatytos vidaus situacijoms reguliuoti, šios sąlygos turi atitikti Sąjungos teisę ir, be kita ko, neleisti abejoti
Direktyvos 2008/115 veiksmingumu. Taigi būtent atsižvelgdamos į visą teismo praktiką, susijusią su teisės į gynybą ir Direktyva 2008/115 nustatytos sistemos paisymu,
valstybės narės, naudodamosi procesine autonomija, turi nustatyti, pirma, sąlygas, kuriomis turi būti paisoma trečiųjų šalių piliečių, kurių padėtis nėra teisėta, teisės būti
išklausytiems ir, antra, pasekmes dėl šios teisės pažeidimo.
Grįždamas prie nacionalinio teismo pateikto prejudicinio klausimo, Teisingumo
Teismas pažymėjo, kad pagal Sąjungos teisę teisės į gynybą, visų pirma teisės būti išklausytam, pažeidimas lemia pasibaigus aptariamai administracinei procedūrai priim596
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to sprendimo panaikinimą, tik jei nesant šio pažeidimo procedūroje būtų pasiektas kitas rezultatas (šiuo klausimu, be kita ko, žr. 1990 m. vasario 14 d. Sprendimo Prancūzija
prieš Komisiją, C-301/87, Rink. p. I307, 31 punktą; 2000 m. spalio 5 d. Sprendimo Vokietija prieš Komisiją, C-288/96, Rink. p. I8237, 101 punktą; 2009 m. spalio 1 d. Sprendimo Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware prieš Tarybą, C-141/08 P, Rink.
p. I9147, 94 punktą ir 2012 m. rugsėjo 6 d. Sprendimo Storck prieš VRDT, C-96/11 P, 80
punktą).
Teisingumo Teismas darė išvadą, kad ne bet kokia klaida, įgyvendinant teisę į gynybą per administracinę trečiosios šalies piliečio sulaikymo siekiant jį išsiųsti pratęsimo procedūrą, yra šios teisės pažeidimas. Be to, ne bet koks, inter alia teisės būti išklausytam nepaisymas visada lemia, kad priimtas sprendimas yra neteisėtas, kaip tai
suprantama pagal Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą, ir
automatiškai reiškia, kad atitinkamas pilietis turi būti paleistas.
Kad toks neteisėtumas būtų konstatuotas, nacionalinis teismas, manantis, jog nagrinėjamu atveju buvo padaryta teisei į gynybą įtakos turėjusi klaida, privalo patikrinti, ar atsižvelgiant į konkrečias bylos faktines ir teisines aplinkybes aptariama administracinė procedūra būtų galėjusi pasibaigti kitaip dėl to, kad atitinkami trečiųjų šalių
piliečiai būtų galėję pateikti įrodymų, dėl kurių būtų nutrauktas jų sulaikymas. Jeigu
nebūtų pripažinta tokia nacionalinio teismo diskrecija ir būtų nustatyta, kad bet koks
teisės būti išklausytam pažeidimas automatiškai lemia sprendimo dėl sulaikymo pratęsimo ir paties sulaikymo panaikinimą, nors iš tikrųjų toks pažeidimas galėtų neturėti
įtakos šiam sprendimui dėl pratęsimo, o sulaikymas galėtų būti atitinkantis Direktyvos 2008/115 15 straipsnyje nustatytus reikalavimus, galėtų kilti grėsmė šios direktyvos
veiksmingumui.
Teisingumo Teismas priminė, kad, viena vertus, remiantis minėtos direktyvos
2 konstatuojamąja dalimi, ja siekiama suformuoti efektyvią išsiuntimo ir repatriacijos
politiką, pagrįstą bendrais standartais, siekiant, kad su grąžintinais asmenimis būtų elgiamasi žmogiškai ir kad būtų gerbiamos jų pagrindinės teisės ir orumas. Be to, pagal
tos pačios direktyvos 13 konstatuojamąją dalį priverstinių priemonių taikymas turi aiškiai priklausyti ne tik nuo proporcingumo principo, bet ir nuo veiksmingumo principo laikymosi, atsižvelgiant į priemones, kurių imamasi, ir siekiamus tikslus. Kita vertus,
valstybės narės turi teikti pirmenybę neteisėtai šalyje esančio trečiosios šalies piliečio
išsiuntimo procedūrai, kaip numatyta pagal Direktyvoje 2008/115 įtvirtintą sistemą
(šiuo klausimu žr. 2011 m. gruodžio 6 d. Sprendimo Achughbabian, C-329/11, dar nepaskelbto Rinkinyje, 38 punktą).
Nacionalinis teismas, atlikdamas tariamo teisės būti išklausytam pažeidimo per
administracinę sprendimo dėl sulaikymo pratęsimo, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 6 dalį, procedūros kontrolę, turi, atsižvelgdamas į kiekvieno konkretaus atvejo faktines ir teisines aplinkybes, patikrinti, ar dėl procedūros pažeidimų asmenys, kurie jais remiasi, iš tikrųjų prarado galimybę geriau apginti savo teises
– t. y. kad ši administracinė procedūra būtų galėjusi pasibaigti kitaip.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Sąjungos teisė, konkrečiai kalbant, 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių
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grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 2 ir 6 dalys, turi būti aiškinama taip, kad tais atvejais, kai sprendimas pratęsti sulaikymo priemonę buvo priimtas
per administracinę procedūrą pažeidžiant teisę būti išklausytam, nacionalinis teismas,
įgaliotas įvertinti šio sprendimo teisėtumą, gali panaikinti sulaikymo priemonę, tik jeigu atsižvelgęs į visas kiekvieno konkretaus atvejo faktines ir teisines aplinkybes nusprendžia, kad dėl šio pažeidimo asmuo, kuris juo remiasi, iš tikrųjų prarado galimybę
geriau apginti savo teises – t. y. kad ši administracinė procedūra būtų galėjusi pasibaigti kitaip.
3.5. 2013 m. liepos 18 d. prejudicinis sprendimas byloje
Schindler Holding Ltd ir kiti prieš Europos Komisiją (C-501/11 P)
Byla aktuali dėl teismo pateikiamo Europos Komisijos (toliau – ir Komisija)
veiksmų, atliekamų tiriant konkurencijos teisės pažeidimus pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 101–102 straipsnius, teisėtumo kriterijų aiškinimo.
Byla kilo dėl Komisijos sprendimo, kuriuo pagrindiniai Europos liftų ir eskalatorių gamintojai buvo pripažinti padarę konkurencijos teisės pažeidimą – draudžiamą susitarimą pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnį (šiuo metu – Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis). Byloje pateiktas aiškinimas susijęs su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir EŽTK) 6 straipsnyje
įtvirtintų principų taikymu.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad
Konkurencijos įstatymu siekiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau –
ir ES) konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinimo. Kita vertus, Lietuvoje tiesiogiai taikoma Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
įtvirtina tam tikrus procedūros reikalavimus, atliekant tyrimą dėl konkurencijos teisės pažeidimo. Šiuo aspektu galima priminti Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau
– ir EŽTT) 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimą A. Menarini Diagnostics Srl prieš Italiją
(peticijos Nr. 43509/08), kuriuo EŽTT iš esmės patvirtino, jog tyrimas dėl konkurencijos teisės pažeidimo turi atitikti EŽTK 6 straipsnio reikalavimus dėl savo baudžiamajai teisei artimo pobūdžio. Todėl Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo vertinama
Komisijos veiksmų, tiriant konkurencijos teisės pažeidimą, atitiktis EŽTK 6 straipsnio
reikalavimams ir teisėtumo principui, yra aktualus ne tik dėl ES teisės svarbos nacionalinei teisei, bet ir dėl būtinybės suprasti iš EŽTK kylančius standartus institucijai,
atliekančiai tyrimą dėl konkurencijos teisės pažeidimo.
Administraciniai teismai kiekvienais metais nagrinėja nemažai konkurencijos teisės bylų. Didelė dalis bylų yra susijusi su materialiosios teisės taikymu – konkurencijos
teisės pažeidimo sampratos išaiškinimais. Vis dėlto administraciniuose teismuose nagrinėjama ir daug bylų, susijusių su ne mažiau sudėtingais procedūros, atliekant konkurencijos teisės pažeidimo tyrimą, laikymosi klausimais. Čia pabrėžtina pagrindinė
tokių bylų ašis – nacionalinės konkurencijos teisės priežiūrą įgyvendinančios institucijos pareiga nepažeisti ūkio subjektų teisių, atliekant tyrimą dėl konkurencijos teisės
pažeidimo. Specifinės ūkio subjektų teisės ir konkurencijos teisės priežiūrą įgyvendi598
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nančios institucijos pareigos yra įtvirtintos ne tik nacionaliniuose (pirmiausiai, Konkurencijos įstatyme), bet ir tarptautiniuose teisės aktuose. Tarp jų yra Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartija (toliau – ir Chartija).
Šiame sprendime Teisingumo Teismas nagrinėjo bylą dėl pagrindinių Europos
liftų ir eskalatorių gamintojų padaryto konkurencijos teisės pažeidimo – draudžiamo
susitarimo. Apeliaciją Teisingumo Teismui pateikę ūkio subjektai akcentavo EŽTK
6 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų nesilaikymą, Komisijai atliekant tyrimą dėl jų veiksmų
(pirmiausiai, Komisijai skiriant baudas, atlikus tyrimą), be to, abejojo Komisijos diskrecijos apimtimi, nesant aiškių tam tikrų konkurencijos teisei reikšmingų apibrėžimų ES
teisėje. Teismas konstatavo neribotą ES teismų jurisdikciją, pakeičiant Komisijos vertinimą savuoju ir panaikinant Komisijos sprendimą, kiek tai susiję su baudos dydžiu.
Taip, pasak teismo, užtikrinama veiksminga teisminė gynyba ir atitinkamai neprieštaraujama EŽTK 6 straipsnyje įtvirtintam standartui. Be to, teismas pabrėžė, jog ūkio
subjektai šiuo metu gali pakankamai tiksliai numatyti gresiančių baudų apskaičiavimo
metodą bei dydį, todėl negalėjimas tiksliai numatyti skirtiną individualią baudą nėra
bausmių teisėtumo principo pažeidimas. Šis Teisingumo Teismo išaiškinimas yra aktualus sprendžiant klausimus dėl EŽTK taikymo konkurencijos teisės bylose bei siekiant
suprasti tyrimą dėl konkurencijos teisės pažeidimo atliekančių institucijų bei teismų
vaidmenį, diskrecijos apimtį.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
2003 m. Komisijai buvo pateikta informacija apie galimą pagrindinių Europos liftų ir eskalatorių gamintojų, vykdančių komercinę veiklą Europos Sąjungoje (tarp jų ir
Schindler Holding Ltd), kartelį, todėl Komisija 2004 m. pradžioje atliko patikrinimus šių
įmonių patalpose. 2004 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Komisija išsiuntė prašymus pateikti
informaciją įmonėms, dalyvavusioms darant pažeidimą Belgijoje, klientams šioje valstybėje narėje ir Belgijos asociacijai Agoria.
Byloje ginčijamame sprendime Komisija nurodė, kad įmonės (tarp jų ir Schindler
Holding Ltd) ir Mitsubishi Elevator Europe BV dalyvavo darant keturis sudėtinius ir
tęstinius Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalies pažeidimus keturiose valstybėse narėse, kai pasidalijo rinkas ir susitarė arba derino veiksmus, paskirstydamos viešuosius pirkimus ir sutartis dėl liftų ir eskalatorių montavimo, priežiūros
ir modernizavimo. Kiek tai susiję su Schindler grupe, pažeidimas prasidėjo Vokietijoje 1995 m. rugpjūčio 1 d. Bylos šalys skundė Komisijos sprendimą. Europos Sąjungos
Bendrasis Teismas atmetė ieškinį. Šalys pateikė apeliacinį skundą Teisingumo Teismui.
Skunde nurodoma trylika sprendimo panaikinimo pagrindų. Tačiau bene aktualiausias yra pirmasis. Juo šalys nurodo, kad Komisijos procedūra pažeidžia Žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintą valdžių padalijimo
principą ir baudžiamajam procesui taikomus teisinės valstybės principus. Šalys ginčijo skundžiamo sprendimo punktą, kuriame Bendrasis Teismas nusprendė, kad Komisijos sprendimai skirti baudas už konkurencijos teisės pažeidimus nėra baudžiamojo
pobūdžio.
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Dėl Komisijos sprendimui taikomų iš EŽTK 6 straipsnio kylančių standartų
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad EŽTK pripažįstamos pagrindinės teisės, kaip
bendrieji principai, yra ES teisės dalis ir, nors ES pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 3 dalimi reikalaujama joje įtvirtintoms teisėms, atitinkančioms EŽTK užtikrinamas teises, suteikti tą pačią prasmę ir apimtį kaip ir tą, kurią suteikia EŽTK, pastaroji
tol, kol prie jos ES neprisijungė, nėra į ES teisės sistemą formaliai integruotas teisės
instrumentas.
Teisingumo Teismas nurodė, kad priešingai, nei teigia apeliantai, aplinkybė, jog
sprendimus skirti baudas konkurencijos srityje priima Komisija, pati savaime neprieštarauja EŽTK 6 straipsniui, kaip jį aiškina Europos Žmogaus Teisių Teismas. Šiuo atžvilgiu pažymėtinas EŽTT sprendimas Menarini Diagnostics Srl prieš Italiją, susijęs su
Italijos konkurencijos reguliavimo institucijos skirta bauda už tokią pačią antikonkurencinę veiklą, kokia kaltinami apeliantai. EŽTT minėtoje byloje nusprendė, kad atsižvelgiant į tai, jog skirta bauda didelė, sankcija dėl savo griežtumo priskirtina baudžiamosios teisės sričiai. Minėtame sprendime EŽTT pažymėjo, kad aplinkybė, jog
administracinėms institucijoms patikėta persekioti ir bausti už konkurencijos taisyklių pažeidimus, nėra nesuderinama su EŽTK 6 straipsniu, jei suinteresuotas asmuo
dėl bet kokio jo atžvilgiu priimto sprendimo gali kreiptis į teismą, užtikrinantį EŽTK
6 straipsnyje numatytas garantijas.
Remdamasis veiksmingos teisminės gynybos principu – bendruoju ES teisės
principu, kuris šiuo metu įtvirtintas Chartijos 47 straipsnyje ir kuris Sąjungos teisėje
atitinka EŽTK 6 straipsnio 1 dalį, Teisingumo Teismas nusprendė, kad be teisėtumo
kontrolės, ES teismas turi neribotą jurisdikciją, jam suteiktą pagal Tarybos reglamento
Nr. 1/2003 31 straipsnį ir ji teismui suteikia teisę pakeisti Komisijos vertinimą savuoju ir dėl to panaikinti, sumažinti ar padidinti skirtą vienkartinę arba periodinę baudą.
Steigiamosiose Sutartyse nustatyta kontrolė reiškia, kad ES teismas vykdo ir teisinę, ir
faktinę kontrolę. Jis turi teisę vertinti įrodymus, panaikinti ginčijamą sprendimą ir pakeisti baudų dydžius. Todėl Teisingumo Teismas nusprendė, jog negalima spręsti, kad
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnyje nustatyta teisėtumo kontrolė,
kurią papildo pagal Reglamento Nr. 1/2003 31 straipsnį suteikta neribota jurisdikcija,
kiek tai susiję su baudos dydžiu, prieštarauja Chartijos 47 straipsnyje įtvirtinto veiksmingos teisminės gynybos principo reikalavimams.
Dėl Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio prieštaravimo teisėtumo principui
Pateikdami vieną iš apeliacinio skundo pagrindų apeliantai nurodė, kad teisės
aktų leidėjas pats turi priimti esmines reglamentuotinų sričių nuostatas. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, šis principas aiškiai įtvirtintas SESV 290 straipsnio 1 dalies antros
pastraipos paskutiniame sakinyje, pagal kurį „esminės atitinkamos srities nuostatos
nustatomos tik įstatymo galią turinčiu teisės aktu, todėl negali būti įgaliojimų delegavimo objektu [objektas]“. Apeliantai tvirtina, kad yra pažeistas teisėtumo principas, nes
Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnyje vartojama sąvoka „įmonė“ yra neapibrėžta. Anot
jų, Komisija ir ES teismai išplėtė šios sąvokos apimtį ir ją supranta kaip ūkio subjektą,
visiškai nesusijusį su juridinio asmens sąvoka, kuria tikrai rėmėsi ES teisės aktų leidėjas. Apeliantų nuomone, sąvokos „įmonė“ vartojimas kelia grėsmę patronuojančiosios
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bendrovės, kuri yra solidariai atsakinga, teisėms, nes oficialiame įstatyme reali ir detali
sąsaja nėra įtvirtinta.
Teisingumo Teismas konstatavo, kad Lisabonos sutarties nuostatos nėra reikšmingos vertinant ieškinio pagrindą, susijusį su sprendimu konkurencijos srityje, priimtu
dar prieš pasirašant šią sutartį. Taigi argumentas, kad pažeistas SESV 290 straipsnis,
yra netinkamas. Be to, Teisingumo Teismas konstatavo, kad Bendrasis Teismas nepadarė teisės klaidos, kai pažymėjo, jog pagal teisėtumo principą reikalaujama, kad įstatyme būtų aiškiai apibrėžti pažeidimai ir už juos skiriamos bausmės. Bendrasis Teismas
taip pat nepadarė teisės klaidos, kai nurodė EŽTT praktikoje įtvirtintus įstatymo aiškumo vertinimo kriterijus, t. y. kad įstatymo aiškumas vertinamas atsižvelgiant ne tik
į atitinkamos nuostatos formuluotę, bet ir į patikslinimus, padarytus nusistovėjusioje
ir paskelbtoje teismų praktikoje, ir kad tai, jog įstatymas suteikia tam tikrą diskreciją,
savaime nepažeidžia nuspėjamumo reikalavimo, jei atsižvelgiant į atitinkamus teisėtus
tikslus, yra pakankamai aiškiai nustatyta naudojimosi tokiais įgaliojimais apimtis ir sąlygos, siekiant užtikrinti privatiems asmenims tinkamą apsaugą nuo savivalės.
Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, kad nors Reglamento Nr. 1/2003
23 straipsnio 2 dalyje Komisijai palikta diskrecija, šioje nuostatoje vis dėlto įtvirtinti
objektyvūs kriterijai, kurių ji privalo laikytis, naudodamasi ta diskrecija. Pirma, baudos, kurią galima skirti įmonei, dydis turi skaičiais įvertinamą ir absoliučią ribą, todėl
galima iš anksto nustatyti maksimalų baudos, kuri gali būti skirta konkrečiai įmonei,
dydį. Antra, naudojimasis šia diskrecija taip pat ribojamas elgesio taisyklėmis, kurias
nusistatė pati Komisija 2002 m. pranešime dėl bendradarbiavimo ir 1998 m. gairėse.
Be to, žinomai ir prieinamai Komisijos administracinei praktikai taikoma neribota ES
teismo, kurio nusistovėjusi praktika suteikė galimybę patikslinti sąvokas, galėjusias
būti vartojamas minėtoje 23 straipsnio 2 dalyje, kontrolė. Taigi supratingas ūkio subjektas, prireikus pasinaudojęs teisės konsultanto paslaugomis, gali pakankamai tiksliai
numatyti dėl tam tikro elgesio jam gresiančių baudų apskaičiavimo metodą bei dydį,
ir aplinkybė, kad šis ūkio subjektas negali iš anksto tiksliai žinoti baudų, kurias Komisija skirs kiekvienoje konkrečioje byloje, lygio, negali būti laikoma bausmių teisėtumo
principo pažeidimu.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
Atmesti apeliacinį skundą.
Nurodyti Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler
Sàrl, Schindler Liften BV ir Schindler Deutschland Holding GmbH padengti savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.
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IV. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimas byloje
Vilnes ir kiti prieš Norvegiją
(pareiškimo Nr. 52806/09 ir 22793/10)
Šioje byloje nustatytas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas dėl to, jog valstybė
neužtikrino, kad esminė informacija, susijusi su dekompresijos lentelėmis, būtų prieinama narams.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjai – buvę narai, dalyvavę nardymo operacijose (įskaitant bandomuosius nardymus) Šiaurės jūroje. Jie buvo įdarbinti nardymo įmonių, kurių paslaugomis
naudojosi naftos įmonės, gręžusios Norvegijos kontinentiniame šelfe per vadinamąjį
„pionierių laikotarpį“ nuo 1965 m. iki 1990 m. Dėl profesinės veiklos jie patyrė žalą
savo sveikatai, sukėlusią neįgalumus. Jie gavo neįgalumo pensiją ir ex gratia kompensaciją iš valstybės; kai kurie pareiškėjai gavo kompensaciją iš kitų šaltinių, tokių, kaip
naftos kompanija ,,Statoil“, kuri išmokėjo kompensaciją neatsižvelgdama į tai, ar narai
buvo jos įdarbinti. Pareiškėjai pateikė skundą prieš valstybę, prašydami priteisti kompensaciją dėl valstybės aplaidumo, Norvegijos įsipareigojimų pagal tarptautinius žmogaus teisių instrumentus pažeidimo ir remdamiesi atsakomybe be kaltės. Norvegijos
Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad valstybė negali būti laikoma atsakinga pagal atsakomybės be kaltės sąlygas, nesant pakankamai artimo ryšio tarp valstybės ir tariamai
žalingos veiklos. Valstybė taip pat nebuvo atsakinga ir remiantis darbdavių atsakomybę reglamentuojančiomis teisės normomis, atsižvelgiant į priemones, kurių institucijos
ėmėsi, kad užtikrintų susijusių saugumo taisyklių priėmimą, efektyvų įgyvendinimą,
patikrinimo ir priežiūros mechanizmus. Aukščiausiasis Teismas taip pat nustatė, kad
bylos aplinkybės neprilygo inter alia Konvencijos 2, 3, 8 ar 14 straipsnių pažeidimui.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Dėl Konvencijos 8 straipsnio (pareigos užtikrinti, kad pareiškėjai gautų esminę informaciją, įgalinančią juos įvertinti riziką jų sveikatai ir gyvybėms).
Teismas pastebėjo, kad buvo labai tikėtina, jog pareiškėjų sveikata smarkiai pablogėjo dėl, be kitų faktorių, dekompresijos ligos. Preziumuotina, kad taip nutiko dėl pernelyg didelį dekompresijos greitį nurodžiusių dekompresijos lentelių. Iki 1990 m. nebuvo sukurtos standartizuotos lentelės. Nuo to laiko dekompresijos liga tapo labai retas
atvejis. Taigi, bent jau žvelgiant atgal, atrodo tikėtina, kad jei institucijos būtų anksčiau
įsikišusios ir užkirtusios kelią netikslių dekompresijos lentelių naudojimui, jos būtų galėjusios anksčiau pašalinti tai, kas, atrodo, buvo pernelyg didelės rizikos pareiškėjų saugumui ir sveikatai pagrindinė priežastis.
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Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog esminė problema yra susijusi su lentelių naudojimo ilgalaikiais padariniais žmogaus sveikatai, o ne su staigaus slėgio pasikeitimo galimai mirtinu poveikiu, atrodo labiau tinkama spręsti problemą atsižvelgiant į valstybės pozityvius įsipareigojimus pagal Konvencijos 8 straipsnį, o ne pagal 2
straipsnį. Teismas pažymėjo, jog bylose Guerra ir kiti1, Lopez Ostra2, McGinley ir Egan3,
Roche4 Teismas patvirtino pozityvią valstybės pareigą pagal Konvencijos 8 straipsnį suteikti prieigą prie esminės informacijos, kuri leistų asmenims įvertinti riziką, susijusią
su jų sveikata ir gyvybe. Teismo vertinimu, ši pareiga gali tam tikromis aplinkybėmis
apimti ir pareigą suteikti tokią informaciją. „Visuomenės teisė į informaciją“ neturėtų
apsiriboti informacija, susijusia su rizika, kuri jau egzistuoja, tačiau turėtų taip pat apimti ir prevencines priemones, kurių turėtų būti imamasi, įskaitant ir profesinę riziką.
Teismas nurodė, kad dekompresijos lentelės gali būti laikomos esmine informacija narams, kad jie galėtų įvertinti riziką savo sveikatai. Taigi kilo klausimas, ar, atsižvelgiant į praktiką, susijusią su netikslių dekompresijos lentelių naudojimu, narai gavo
esminę informaciją, kurios jiems reikėjo, kad galėtų įvertinti riziką savo sveikatai, ir ar
jie davė informuotą sutikimą prisiimti tokią riziką.
Nei Darbo inspekcija, nei Naftos direktoratas nenustatė reikalavimų nardymo
įmonėms sukurti nardymo lenteles, kad būtų įvertintas saugumas, prieš išduodant
joms leidimą vykdyti atskiras nardymo operacijas. Nardymo įmonės buvo menkai
atsakingos valdžios institucijoms ir ilgą laiką turėjo plačias galimybes pasirinkti dekompresijos lenteles, kurios suteikė konkurencinį pranašumą ir tarnavo jų verslo interesams. Priežiūros institucijos žinojo, kad konkuruodamos nardymo įmonės laikė lenteles konfidencialia informacija.
Vertinimas, kas gali būti laikoma pateisinama rizika, turi remtis to meto žiniomis
ir supratimu. Buvo žinoma, kad staigūs slėgio pasikeitimai gali turėti didelį poveikį organizmui, tačiau buvo tikima, kad nardymas neturėjo ilgalaikio poveikio, jei nėra dekompresijos ligos. Šios srities moksliniai tyrimai ne tik reikalavo daug investicijų, bet ir
buvo labai sudėtingi bei užimantys daug laiko. Tuo pat metu vyravo nuomonė, kad dekompresijos lentelėse buvo esminė informacija, siekiant įvertinti riziką asmens sveikatai per konkrečią nardymo operaciją. Naftos direktoratas peržiūrėjo daugumą naudotų
nardymo lentelių ir nustatė, kad skirtumas tarp lėčiausių ir greičiausių lentelių kėlė nerimą. Vis dėlto ilgą laiką institucijos nereikalavo, kad įmonės būtų visiškai atviros dėl
lentelių, ir, atrodo, institucijos neinformavo narų apie savo susirūpinimą dėl skirtumų
tarp lentelių ar problemas, kurias jos kėlė sveikatai ir saugumui.
Teismas atkreipė dėmesį, kad atsižvelgiant į institucijų vaidmenį išduodant leidimus nardymo operacijoms ir užtikrinant narų saugumą, ir į netikrumą bei mokslinio
sutarimo trūkumą tuo metu dėl ilgalaikio dekompresijos ligos poveikio, šiuo atveju turėjo būti imtasi itin atsargių veiksmų. Būtų buvę pagrįsta institucijoms imtis atsargumo
priemonių, užtikrinant, kad įmonės pateiktų visiškai skaidrią informaciją dėl nardymo
lentelių ir kad narai gautų informaciją apie skirtumus tarp lentelių, ir apie susirūpinimą jų saugumu ir sveikata, kad galėtų įvertinti riziką ir duoti informuotą sutikimą.
Valstybės institucijos tai galėjo padaryti, pavyzdžiui, išduodamos leidimus nardymo
1
2
3
4

1998 m. vasario 19 d. sprendimas, pareiškimo Nr. 14967/89.
1994 m. gruodžio 9 d. sprendimas, pareiškimo Nr. 16798/90.
2000 m. sausio 28 d. sprendimas, pareiškimų Nr. 21825/93 ir 23414/94.
2005 m. spalio 19 d. sprendimas, pareiškimo Nr. 32555/96.
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operacijoms ar patikrinimų metu. Jei jos tai būtų padarę, tai tikriausiai būtų padėję
greičiau eliminuoti greitų dekompresijos lentelių, kaip priemonės ginti savo komercinius interesus, naudojimą, kas potencialiai didino riziką narų sveikatai ir saugumui.
Tai, kad šių žingsnių nebuvo imtasi, reiškė, kad valstybė atsakovė neįvykdė savo įsipareigojimų užtikrinti pareiškėjų teisę į privataus gyvenimo gerbimą.
Išvada: pažeidimas (penki balsai prieš du).
Dėl Konvencijos 2 ir 8 straipsnių.
Dėl pareiškėjų bendrų skundų, susijusių su institucijų nesugebėjimu užkirsti kelio
rizikai jų sveikatai ir gyvybėms, Teismas iš esmės sutiko su Norvegijos Aukščiausiojo
Teismo ir Aukštojo Teismo vertinimu, kad teisinis reglamentavimas, priimtas Norvegijos institucijų, atsakingai siekė apsaugoti narų saugumą ir kad valstybės finansuojama
priežiūra kitais aspektais nebuvo organizuojama neatsakingai. Visi pareiškėjai turėjo
galimybę nacionaliniuose teismuose paduoti skundus dėl kompensacijų, kurie buvo
išnagrinėti. Be to, Norvegijos pareigūnai ir ,,Statoil“ taip pat sukūrė specialias kompensacijos schemas, pagal kurias narai galėjo kreiptis dėl gan didelių kompensacijų, ką
visi septyni pareiškėjai sėkmingai padarė. Norvegijos institucijos, įgyvendindamos platų priemonių spektrą, dėjo dideles pastangas, kad užtikrintų narų sveikatą ir saugumą,
taigi įgyvendino savo pareigas pagal Konvencijos 2 ir 8 straipsnius.
Išvada: nėra pažeidimo (vienbalsiai).
Teismas taip pat vienbalsiai nenustatė Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo.
Dėl nustatyto Konvencijos pažeidimo Teismas priteisė 8 000 eurų neturtinės žalos
atlyginimą kiekvienam pareiškėjui; turtinės žalos atlyginimas atmestas.
4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimas byloje
Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich
gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes prieš Austriją
(pareiškimo Nr. 39534/07)
Šioje byloje konstatuotas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 10 straipsnio pažeidimas dėl vietinės valdžios institucijos
atsisakymo pateikti savo sprendimų kopijas asociacijai, norinčiai studijuoti nuosavybės
į žemės ūkio paskirties ir miško žemę perdavimo poveikį.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas buvo įregistruotas kaip asociacija, kurios tikslai buvo tyrinėti žemės
ūkio paskirties ir miško žemės nuosavybės teisių perdavimo įtaką visuomenei ir pateikti nuomonę dėl susijusių teisės aktų projektų. Dėl to 2005 m. balandį jis paprašė
Tirolio nekilnojamojo turto sandorių komisijos (toliau – ir Komisija) suteikti jam visų
sprendimų, kuriuos ji yra priėmusi nuo metų pradžios, kopijas. Jis sutiko, kad detalės
apie sandorių šalis ir kita jautri informacija gali būti ištrinta ir pasiūlė atlyginti susijusias išlaidas. Komisija atsisakė, motyvuodama laiko ir personalo trūkumu. Nacionaliniai teismai pripažino tokį sprendimą teisėtu.
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir Teismas) visų pirma konstatavo, kad
atsisakymas suteikti asociacijai, kuri užsiėmė teisėtu informacijos rinkimu dėl viešojo
intereso, prieigą prie Komisijos sprendimų, prilygo jos teisės gauti ir skleisti informaciją pagal Konvencijos 10 straipsnį ribojimui. Šis ribojimas buvo atliktas pagal įstatymą,
siekė teisėto tikslo saugoti kitų asmenų teises.
Teismas nurodė, kad savo sprendime Társaság a Szabadságjogokért5 yra pažymėjęs, kad jis pasuko link platesnio sąvokos „laisvė gauti informaciją“ aiškinimo, apimant
teisės prieiti prie informacijos pripažinimą. Teismas taip pat nubrėžė paralelę su savo
praktika, susijusia su žiniasklaidos laisve, nurodydamas, kad reikėjo paties kruopščiausio nagrinėjimo tais atvejais, kai valstybės institucijos, turinčios informacijos monopolį, ribojo socialinio ,,sarginio šuns“ funkcijos įgyvendinimą.
Taigi, nors Teismas nesutiko su asociacijos argumentu, kad pagal Teismo praktiką
egzistavo bendra pareiga publikuoti visus sprendimus elektroninėje duomenų bazėje
ar pateikti nuasmenintas popierines kopijas to paprašius, jis vis dėlto turėjo išnagrinėti,
ar priežastys, nurodytos vietinių institucijų, dėl kurių buvo atsisakyta tenkinti asociacijos prašymą, buvo „susijusios ir pakankamos“ konkrečiomis šio atvejo aplinkybėmis.
Tiesa, kad, priešingai nei Társaság a Szabadságjogokért prieš Vengriją byloje, informacijos prašymas šiuo atveju buvo susijęs ne su konkrečiu dokumentu, bet su daugybe
sprendimų, priimtų per tam tikrą laikotarpį. Be to, būtinumas nuasmeninti sprendimus ir nusiųsti kopijas asociacijai būtų pareikalavęs didelių resursų. Vis dėlto asociacija sutiko, kad asmens duomenys turėjo būti ištrinti iš sprendimų ir pasisiūlė padengti
dokumentų kopijų paruošimo ir persiuntimo išlaidas. Be to, stulbinama buvo tai, kad
nė vienas iš Komisijos – valstybės institucijos, atsakingos už ginčų dėl „civilinių teisių“
sprendimą – nutarimų nebuvo paskelbti nei elektroniniu, nei kitu būdu. Dėl tos priežasties didžioji dalis sunkumų, kuriais rėmėsi Komisija, buvo jos pačios sukurti, kadangi ji pasirinko neviešinti savo sprendimų.
Apibendrinant, priežastys, kuriomis rėmėsi nacionalinės institucijos, atsisakydamos tenkinti asociacijos prašymą suteikti prieigą prie Komisijos sprendimų, buvo „susijusios“, tačiau ne „pakankamos“. Ne Teismui nustatyti, kaip Komisija turėjo suteikti
asociacijai prieigą prie savo sprendimų, tačiau visiškas atsisakymas suteikti prieigą prie
bet kurio jos sprendimo buvo neproporcingas ir negalėjo būti laikomas būtinu demokratinėje visuomenėje.
Išvada: pažeidimas (šeši balsai prieš vieną).
4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimas byloje
Topčić-Rosenberg prieš Kroatiją
(pareiškimo Nr. 19391/11)
Šioje byloje konstatuotas Konvencijos 14 ir 8 straipsnių pažeidimas dėl pernelyg
formalaus nacionalinės teisės, susijusios su motinystės išmokomis įsivaikinusioms motinoms, aiškinimo ir taikymo.
5

2009 m. balandžio 14 d. sprendimas, pareiškimo Nr. 37374/05.
605

III. Informacinė dalis

Faktinės aplinkybės
Pareiškėja, savarankiškai dirbanti verslininkė, įsivaikino trejų metų vaiką. Ji prašė
jai mokėti motinystės atostogų išmokas, bet vietinis sveikatos draudimo fondas atsisakė tai daryti tuo pagrindu, kad pagal nacionalinę teisę savarankiškai dirbančios biologinės motinos turėjo teisę gauti motinystės išmokas tik iki vaikui sukaks vieneri
metai, o įsivaikinusios motinos turėjo tokias pačias teises. Pareiškėjos skundai dėl šio
sprendimo buvo atmesti. Atitinkamas reglamentavimas pasikeitė 2009 m., tačiau buvo
netaikytinas pareiškėjos atveju.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Dėl Konvencijos 14 straipsnio kartu su 8 straipsniu pažeidimo.
Teismas atkreipė dėmesį, kad motinystės atostogų išmokų tikslas įsivaikinusioms
motinoms buvo panašus kaip ir išmokų biologinėms motinoms – likti namie ir rūpintis vaiku. Be to, valstybės turėtų susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų užkirsti kelią
ryšių tarp įsivaikinusių tėvų ir jų vaikų vystymuisi ar vaikų integracijai į įsivaikinusią
šeimą. Jei valstybė nusprendė sukurti tėvystės ar motinystės išmokų sistemą, ji turėjo
tai daryti nepažeisdama Konvencijos 14 straipsnio. Elgesio skirtumas pareiškėjos atžvilgiu buvo paremtas jos, kaip įsivaikinusios motinos, padėtimi. Jos prašymas išmokėti motinystės išmokas buvo atmestas dėl nacionalinių institucijų pernelyg formalaus
ir nelankstaus taikytinos teisės aiškinimo. Iš tikrųjų valdžios institucijos ignoravo bendrą principą, nustatytą Darbo įstatyme, kad biologinės motinos padėtis vaiko gimimo
metu atitiko įsivaikinusios motinos padėtį iškart po įsivaikinimo. Vietoj to, institucijos
interpretavo specialųjį įstatymą, taikytiną tuo metu, kaip suteikiantį įsivaikinusioms
motinoms teisę į mokamas motinystės atostogas tik iki vaiko pirmojo gimtadienio, nepaisant to, kokio amžiaus vaikas buvo įsivaikinimo metu. Tokiomis aplinkybėmis Teismas negalėjo įžvelgti jokio objektyvaus ir pagrįsto pateisinimo skirtingam elgesiui su
pareiškėja. Nors taikytinos teisės normos buvo vėliau pakeistos ir panaikino bet kokias
abejones dėl būtinumo elgtis su įsivaikinusiomis motinomis vaiko įsivaikinimo metu
lygiai taip pat kaip su biologinėmis motinomis vaiko gimimo metu, administracinis
teismas ir Konstitucinis Teismas ignoravo atitinkamus nacionalinės teisinės sistemos
principus, spręsdami pareiškėjos bylą.
Išvada: pažeidimas (keturi balsai prieš tris). Priteistas 7 000 eurų neturtinės žalos
atlyginimas. Turtinės žalos atlyginimo reikalavimas atmestas.
4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. spalio 15 d. sprendimas byloje
Savickas ir kiti prieš Lietuvą
(pareiškimo Nr. 66365/09 ir kt.)
Šioje byloje konstatuota, kad pareiškėjų skundai pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį dėl per ilgos proceso trukmės yra nepriimtini dėl vidaus teisinės gynybos priemonių nepanaudojimo. Skundai dėl teismų šališkumo pagal Konvencijos
6 straipsnį ir skundai pagal Konvencijos 13 straipsnį dėl veiksmingos teisinės gyny606
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bos priemonės nebuvimo atmesti kaip aiškiai nepagrįsti. Nenustatytas 1 protokolo 1
straipsnio pažeidimas dėl nepakankamo sumažintų teisėjų atlyginimų kompensavimo.
Faktinės aplinkybės
Penki pareiškėjai buvo teisėjai, o viena pareiškėja – mirusio teisėjo žmona. Pareiškėjai skundėsi dėl tariamo Konvencijos 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) 1 dalies pažeidimo, tvirtindami, kad jų administracinių bylų dėl atlyginimų
sumažinimo 1999–2003 m. nagrinėjimo trukmė buvo pernelyg ilga, o bylas nagrinėję
teismai buvo šališki. Vidutiniškai vieno teisėjo bylos nagrinėjimas administraciniuose
teismuose truko apie 9 metus, todėl, pareiškėjų teigimu, procesas tęsėsi nepateisinamai
ilgai. Pareiškėjai taip pat skundėsi Konvencijos 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) pažeidimu. Keturi pareiškėjai savo peticijose skundėsi ir dėl
Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio (nuosavybės apsauga) pažeidimo, teigdami, kad sumažinto atlyginimo kompensavimą apribojus trejais metais, buvo atimta jų
nuosavybė.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Nagrinėdamas skundus dėl pernelyg ilgos proceso trukmės bei tariamo veiksmingos priemonės dėl to nebuvimo, Teismas visų pirma atkreipė dėmesį į Konvencijos
mechanizmo subsidiarų pobūdį ir tai, kad prieš kreipiantis į Teismą būtina panaudoti
veiksmingas vidaus teisinės gynybos priemones. Teismas pažymėjo, kad iki šiol, nagrinėdamas su proceso trukme susijusias bylas prieš Lietuvą, ieškinio pagal Civilinio
kodekso 6.272 straipsnio nuostatą nebuvo pripažinęs veiksminga priemone Konvencijos požiūriu dėl šios priemonės teisinio tikrumo stokos, t. y. dėl to, jog atitinkamų
Teismo sprendimų priėmimo metu nebuvo tokią priemonę patvirtinančios pakankamai išplėtotos ir aiškios Lietuvos teismų praktikos. Teismas pacitavo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 16 d. nutarimą, kuriame pabrėžiama,
kad asmenys turi teisę reikalauti kompensacijos už žalą, padarytą valstybės institucijų ir pareigūnų neteisėtais veiksmais, net jei įstatymuose to nėra numatyta. Teismas
taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką baudžiamosiose
bylose, kai, remiantis ir Teismo praktika, buvo atsižvelgta į pernelyg ilgą baudžiamojo
proceso trukmę ir taikyta švelnesnė bausmė. Ypač išsamiai Teismas apžvelgė Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 6 d nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-7/2007,
kurioje, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Konvencija, Civilinio kodekso
6.272 straipsnio pagrindu buvo sprendžiama dėl žalos atlyginimo priteisimo už pernelyg ilgą proceso trukmę. Teismas, be kita ko, pastebėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pagal Konvencijos
6 straipsnio 1 dalį suformuotais bylos nagrinėjimo trukmės pagrįstumo kriterijais. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat apžvelgė vėlesnę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, patvirtinančią veiksmingą galimybę reikalauti žalos atlyginimo remiantis
anksčiau minėta Civilinio kodekso nuostata už pernelyg ilgą ir baudžiamosios, ir civilinės bylos nagrinėjimą. Teismas atkreipė dėmesį ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 26 d. nutartį, kurioje, remiantis ir Konvencijos 13 straipsniu, taip pat patvirtintas teisės reikalauti žalos atlyginimo už ilgą administracinės bylos
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nagrinėjimą veiksmingumas. Pastebėjęs, kad Lietuvos teismai taiko Europos Žmogaus
Teisių Teismo praktikoje pernelyg ilgų procesų bylose suformuotus kriterijus, ir atsižvelgęs į precedento reikšmę Lietuvos teisės sistemoje (remiantis Konstitucinio Teismo
2006 m. kovo 28 d. nutarimu), Teismas konstatavo, kad yra pasirengęs pripažinti, kad
ir kiti teismai laikysis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos. Teismas atkreipė dėmesį, kad greta kompensacinių priemonių Lietuvos institucijos ėmėsi įstatyminių priemonių, kuriomis yra
siekiama sutrumpinti bylos nagrinėjimo trukmę. Atsižvelgdamas į visa tai ir ypač – į
išplėtotą Lietuvos teismų praktiką, Teismas nurodė, kad galimybė reikalauti žalos atlyginimo už ilgą procesą pagal Civilinio kodekso 6.272 straipsnį įgijo pakankamą teisinį aiškumą ir todėl laikytina veiksminga teisinės gynybos priemone. Tuo remdamasis
Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjų skundai pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį
dėl per ilgos proceso trukmės yra nepriimtini dėl vidaus teisinės gynybos priemonių
nepanaudojimo.
Skundai dėl teismų šališkumo pagal Konvencijos 6 straipsnį ir skundai pagal Konvencijos 13 straipsnį dėl veiksmingos teisinės gynybos priemonės nebuvimo atmesti
kaip aiškiai nepagrįsti. Teismas kaip aiškiai nepagrįstus atmetė ir keturių pareiškėjų
skundus dėl Pirmojo Protokolo 1 straipsnio tariamo pažeidimo, susijusio su nepakankamu sumažinto atlyginimo kompensavimu. Teismas priminė, kad nuosavybės teisės
apsaugos principai taikytini ir atlyginimams bei socialinėms išmokoms. Nagrinėjamos
bylos kontekste Teismas vertino, ar atitinkamai sumažinus teisėjų atlyginimus nebuvo
pažeistas teisingos pusiausvyros principas tarp jų ir kitų asmenų interesų, taip pat, ar
pareiškėjai dėl atlyginimų sumažinimo nepatyrė pernelyg didelės naštos. Teismas pažymėjo, kad atlyginimai buvo sumažinti Lietuvą ištikus netikėtai ekonominei krizei ir
ypač pabrėžė, kad atlyginimai buvo mažinami ne vien tik teisėjams, bet ir visam viešajam sektoriui. Teismas ypatingą reikšmę suteikė statistiniams duomenims, pagal kuriuos 1999 m. vidutinis teisėjo atlyginimas buvo 7 784 litai, kai vidutinis atlyginimas
viešajame sektoriuje tesiekė 1 171 litų. Tai leido Teismui padaryti išvadą, kad teisėjų
atlyginimų sumažinimas nesukėlė grėsmės netekti jų pragyvenimo šaltinio ir nebuvo
neproporcingas.
Teismas atkreipė dėmesį, kad 2003 m. pagerėjus valstybės ekonominei situacijai
specialiu įstatymu buvo numatytas sumažintos teisėjų atlyginimų dalies kompensavimo mechanizmas, taip pat teisėjai galėjo kreiptis dėl kompensacijos išmokėjimo ir teismine tvarka. Teismas inter alia plačiai cituodamas Konstitucinio Teismo jurisprudenciją dėl sumažintų teisėjų atlyginimų, padarė išvadą, kad pareiškėjai šiuo atveju nepatyrė
pernelyg didelės naštos, ir kad jų atlyginimų sumažinimas neturėjo poveikio jų nepriklausomumui ar galėjimui oriai vykdyti teisėjo pareigas. Atsižvelgdamas į Vyriausybės
pasitelktus argumentus nustatant taupymo priemones bei į juos vėliau patvirtinusią
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, o taip pat į Lietuvos apeliacinio teismo argumentaciją, Teismas konstatavo, kad Lietuvos Valstybė, laikinai sumažinusi atlyginimus teisėjams, neperžengė jai suteiktos veikimo laisvės ir pripažino pareiškėjų peticijas
šia apimtimi aiškiai nepagrįstomis.
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4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimas byloje
Helander prieš Suomiją
(pareiškimo Nr. 10410/10)
Šioje byloje pareiškėjo skundas, jog kalėjimo administracija atsisakė persiųsti jam
elektroninį laišką nuo jo advokato, pripažintas aiškiai nepagrįstu.
Faktinės aplinkybės
Kol pareiškėjas buvo kalėjime, jo advokatas nusiuntė jam elektroninį laišką į kalėjimo elektroninio pašto dėžutę. Kalėjimo valdytojas atsisakė perduoti jo laišką pareiškėjui ir patarė advokatui susisiekti su pareiškėju paštu arba telefonu. Nacionalinė teisė
nereikalavo kalėjimo administracijos perduoti kaliniams elektroninių laiškų, kurie gauti kalėjimo elektroninio pašto adresu. Pareiškėjas nesėkmingai kreipėsi į nacionalinius
teismus, prašydamas įpareigoti kalėjimo valdytoją perduoti jam tą elektroninį laišką.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas visų pirma pažymėjo, kad nors elektroninė žinutė, dėl kurios kilo ginčas, buvo nusiųsta į bendrą kalėjimo elektroninio pašto dėžutę, ji buvo skirta pareiškėjui, o kartu su ja buvo atsiųstas prašymas perduoti ją pareiškėjui. Taigi ši žinutė buvo
„korespondencija“ pagal Konvencijos 8 straipsnį. Nacionalinėje teisėje buvo nustatyta,
kad kaliniai su savo advokatais turi susisiekti paštu, telefonu arba advokatams atvykus. Panašūs principai yra nustatyti ir Europos kalėjimų taisyklėse. Teismas sutiko, kad
minėtos priemonės yra pakankamos ir kad įstatymų leidėjams turėtų būti paliktas pasirinkimas, ar nustatyti galimybę gauti elektroninius laiškus. Suomijos teisinė sistema
kalinių korespondencijos atžvilgiu buvo aiški ir atitiko Konvencijos reikalavimus bei
pozityvias valstybės atsakovės pareigas. Buvo pagrįstų priežasčių neleisti susirašinėjimo elektroniniu paštu, kadangi esamas reglamentavimas negalėjo garantuoti tokios
advokato ir kliento korespondencijos konfidencialumo. Teismas konstatavo, kad nacionalinių institucijų atsisakymas perduoti elektroninį laišką pareiškėjui negali būti vertinamas kaip neproporcingas. Siuntėjas buvo iš karto informuotas apie laiško neperdavimą ir jam buvo nurodytos tinkamos susisiekimo priemonės. Jis turėjo keletą prieinamų
susisiekimo priemonių, kurios buvo ne mažiau efektyvios ir greitos nei elektroniniai
laiškai. Tai, kad jis jomis nepasinaudojo, nėra valstybės atsakovės kaltė. Teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į valstybės veikimo laisvės ribas (angl. margin of appreciation),
nacionalinių institucijų atsisakymas persiųsti pareiškėjui elektroninę pašto žinutę, dėl
kurios kilo ginčas, negali būti vertinamas kaip nepateisinamas. Šiuo atveju buvo rasta
tinkama pusiausvyra tarp skirtingų interesų.
Išvada: pareiškimas nepriimtinas (aiškiai nepagrįstas).
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5. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
5.1. Nyderlandų Valstybės tarybos (Raad van State)
2014 m. sausio 29 d. sprendimas byloje Nr. 201302106/1/A21
Šioje byloje Nyderlandų Valstybės taryba sprendė klausimą, ar į protingą gin‑
čo nagrinėjimo trukmę turi būti įskaičiuojamas bylos nagrinėjimo sustabdymas,
laukiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo.
2013 m. vasario 1 d. Rytų Brabanto apylinkės teismas (toliau – ir apylinkės teismas) priėmė sprendimą atmesti pareiškėjų prašymą atlyginti žalą, kilusią dėl „protingo
ginčo nagrinėjimo termino“ pažeidimo. Byloje nustatyta, kad nuo pareiškėjų pareikšto prieštaravimo2 dėl migracijos ir integracijos ministro priimto sprendimo iki Hagos
apylinkės teismo 2012 m. sausio 20 d. sprendimo praėjo šešeri metai. Šiuo laikotarpiu
ginčo nagrinėjimas buvo sustabdytas trejiems metams, laukiant, kol Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas priims prejudicinį sprendimą kitoje byloje. Šiomis aplinkybėmis
apylinkės teismas nurodė, kad bylose, kurias sudaro prieštaravimo procedūra ir skundo dėl priimto sprendimo teismui pateikimas, protingu ginčo nagrinėjimo terminu
gali būti laikomi treji metai. Atsižvelgęs į tai, kad pirmosios instancijos teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, kol Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pateiks atsakymą į
preliminarius klausimus, apylinkės teismas darė išvadą, kad ginčo nagrinėjimas iš viso
užtruko trejus metus, todėl nėra pagrindo atlyginti žalą.
Apeliacinį skundą dėl apylinkės teismo sprendimo išnagrinėjusi Nyderlandų Valstybės tarybos didžioji kolegija pirmuoju3 savo sprendimu konstatavo, kad vienodas
ketverių metų laikotarpis yra nusistovėjęs kaip protingas terminas tam, kad būtų išspręsti administracinės teisės ginčai, kurių nagrinėjimas apima prieštaravimo procedūrą ir procesus dviejų instancijų teismuose. Šis terminas apima dvejus metus, skirtus
prieštaravimo procedūrai ir skundo teismui pateikimui (6 mėnesiai numatyti prieštaravimui administracinėje institucijoje ir 18 mėnesių – nagrinėjimui apylinkės teisme),
bei dvejus metus apeliacinio skundo nagrinėjimui. Jeigu šių terminų nesilaikoma, valstybė privalo sumokėti 500 eurų neturtinei žalai atlyginti už kiekvieną šešių mėnesių
periodą, kuris viršija nustatytą nagrinėjimo terminą. Bylos sudėtingumas, tai, kokiu
būdu administracinės institucijos ir teismai išsprendžia kilusį ginčą, taip pat bylos šalių elgesys gali tam tikrais atvejais sudaryti pagrindą pateisinti, kodėl protingas terminas yra viršijamas. Šiomis aplinkybėmis Nyderlandų Valstybės tarybos didžioji kolegija taip pat nusprendė, kad į preliminaraus sprendimo priėmimo Europos Sąjungos
1
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3
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http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/NL01/NL01000247.pdf
Neteisminė procedūra, skirta patikrinti administracinių aktų pagrįstumą ir teisėtumą, Nyderlanduose
prasideda prieštaravimo pareiškimu, kuris gali (arba privalo) būti pateiktas kompetentingai
administracinei institucijai. Administracinė institucija, įvertinusi prieštaravime nurodytus pagrindus,
gali nuspręsti panaikinti ginčijamą sprendimą ir pati priimti naują sprendimą. J. KLEIJNE,
Administrative Justice in Europe. Report for the Netherlands: http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/
countries/netherlands/netherlands_en.pdf
Nuo 2013 m. sausio 1 d. Nyderlandų Valstybės Taryboje administracines bylas gali nagrinėti didžioji
kolegija, kurią sudaro penki nariai.
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Teisingumo Teisme trukmę nebus atsižvelgiama, t. y. šis laikotarpis į bylos nagrinėjimo
trukmę, vertinant, ar ji buvo neprotingai ilga, nebus įtraukiamas. Valstybės taryba pažymėjo, kad ši taisyklė taikoma tiek bylose, kuriose iš tiesų su prejudiciniu klausimu
kreipiamasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, tiek bylose, kuriose ginčo nagrinėjimas yra sustabdomas dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą kitoje byloje. Pastaruoju atveju bylos nagrinėjimo sustabdymas privalo būti „pagrįstas“.
Atsižvelgusi į viešąjį interesą, kad ginčai būtų išspręsti greitai, ir į vienodos praktikos
svarbą, bei įvertinusi nacionalinių teismų jurisprudenciją, didžioji kolegija nusprendė,
kad ketverių metų terminas bus taikomas ginčų nagrinėjimui dėl sprendimų, paskelbtų
2014 m. vasario 1 d. ir vėliau. Tačiau siekiant leisti prisitaikyti prie naujos praktikos,
penkerių metų terminas bus taikomas dėl sprendimų, paskelbtų iki minėtos datos. Didžioji kolegija, priimdama šį sprendimą, be kita ko, atsižvelgė į generalinio advokato
nuomonę, jog penkerių metų terminas, kai ginčas nagrinėjamas prieštaravimo procedūros metu ir dviejų instancijų teismuose, greičiausiai nebūtų vertinamas, kaip pažeidžiantis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį.
Atsižvelgusi į tai, kad ginčo nagrinėjimas užtruko beveik šešerius metus, Nyderlandų Valstybės tarybos didžioji kolegija darė išvadą, jog pagrįstą panašaus pobūdžio
ginčų nagrinėjimo trukmę apžvelgiamo ginčo nagrinėjimas viršijo trejais metais (ginčas buvo nagrinėjamas prieštaravimo procedūroje ir vienos instancijos teisme). Valstybės taryba taip pat pažymėjo, kad tik du šio laikotarpio mėnesiai gali būti pateisinami
ta aplinkybe, jog buvo laukiama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinio
sprendimo, nes teismas informavo šalis apie šią priežastį likus vos keliems mėnesiams
iki Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo paskelbimo. Remdamasi 500 eurų už kiekvieną šešių mėnesių laikotarpį taisykle, Nyderlandų Valstybės
tarybos didžioji kolegija pareiškėjams priteisė po 3 000 eurų neturtinei žalai atlyginti.
5.2. Portugalijos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga
2013 m. liepos 3 d. Portugalijos vyriausiojo administracinio teismo
sprendimas byloje Nr.1148/114
Šioje byloje Portugalijos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo
ginčą tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl teisės atskaityti
pirkimo pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM), sumokėtą įsigyjant prekes ir
paslaugas, susijusias su neatlygintinai fiziniams asmenims, kaip kompensacija už
nusavintą turtą, perduotų gyvenamųjų pastatų ir su jais susijusių statinių statyba.
Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas (mokesčių mokėtojas) buvo bendrovė, kurios veikla apėmė su oro uostais Autonominiame Madeiros regione (Portugalija) susijusius tyrimus, šių objektų valdymą, statybą bei eksploatavimą.
Vykdydamas Funchal oro uosto pakilimo tako pratęsimo darbus, pareiškėjas pastatė naują gyvenamųjų namų kvartalą. Šis kvartalas buvo skirtas apgyvendinti (perkelti) asmenis, kurių gyvenamieji namai buvo eksproprijuoti ir nugriauti, siekiant pratęsti minėtą oro uosto pakilimo taką. Pastebėtina, kad naujas gyvenamasis būstas šiems
asmenims buvo suteiktas neatlygintinai, siekiant atlyginti nusavintą jų turtą. Už su šio
4

http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/PT01/PT01000376.pdf
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būsto pastatymu ir nusavintų statinių nugriovimu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimą sumokėtą pirkimo PVM pareiškėjas įtraukė į atskaitą. Į atskaitą pareiškėjas taip pat
įtraukė pirkimo PVM, sumokėtą už darbus, atliktus siekiant išsaugoti tam tikrų rūšių
medžius ir krūmus, kurie galėjo nukentėti dėl minėtos oro uosto plėtros. Šios išlaidos
taip pat buvo susijusios su minėtu gyventojų perkėlimu.
Atlikęs pareiškėjo mokestinį patikrinimą, mokesčių administratorius konstatavo,
kad šis neturėjo teisės atskaityti minėto pirkimo PVM, todėl priėmė sprendimą dėl pareiškėjo mokėtinų mokesčių perskaičiavimo. Mokesčių administratorius vertino, kad
visos minėtos išlaidos buvo skirtos tik kompensuoti už visuomenės poreikiams paimamą turtą, o tokia kompensacija, jei ji būtų išmokėta pinigais, nebūtų apmokestinama
PVM. Tokią viešojo administravimo subjekto poziciją palaikė ir pirmosios instancijos
teismas.
Apeliacinį skundą dėl tokių sprendimų nagrinėjęs Vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia pastebėjo, jog ginčo teisiniams santykiams taikytinos nacionalinės teisės aktų nuostatos buvo priimtos, be kita ko, siekiant įgyvendinti 1977 m. gegužės 17 d.
Šeštąją Tarybos direktyvą 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų
derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas
(toliau – Šeštoji direktyva). Teismas priminė, kad, vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu byloje Kretztechnik (C‑465/03), Šeštosios direktyvos 17–20 straipsniuose numatyta teisė
į atskaitą yra sudėtinė PVM mechanizmo dalis ir iš principo negali būti ribojama. Tačiau tam, jog PVM galima būtų atskaityti, tarp pirkimo sandorių ir pardavimo sandorių, kurie suteikia teisę į atskaitą, turi būti tiesioginis ir betarpiškas ryšys. Tai reiškia,
jog teisė atskaityti prekių ar paslaugų pirkimo PVM atsiranda su sąlyga, kad jų įsigijimo išlaidos buvo įtrauktos į apmokestinamųjų pardavimo sandorių, kurie suteikia teisę
į atskaitą, kainą (taip pat žr. Teisingumo Teismo 2000 m. birželio 8 d. sprendimą byloje
Midland Bank, C-98/98). Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad Teisingumo Teismas pripažįsta, jog teisė į atskaitą taip pat suteikiama apmokestinamajam asmeniui, net jei nėra tiesioginio ir iškart atsirandančio ryšio tarp konkretaus pirkimo
sandorio ir vieno ar kelių pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą, jei atitinkamos išlaidos už paslaugas sudaro dalį jo bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji jo tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainos dalis. Iš tiesų tokios išlaidos tiesioginiu ir iškart atsirandančiu ryšiu susijusios su visa apmokestinamojo asmens ekonomine veikla
(žr. Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimą byloje SKF, C-29/08; 2012 m.
rugsėjo 6 d. sprendimą byloję Portugal Telecom, C-496/11).
Šiuo aspektu, vertindamas kilusio ginčo aplinkybes, Vyriausiasis administracinis
teismas pripažino, kad egzistavo tiesioginis ir betarpiškas ryšys tarp ginčo išlaidų ir pareiškėjo bendros vykdytos ekonominės veiklos. Iš tiesų, kaip pažymėjo šis nacionalinis
teismas, minėto gyvenamojo kvartalo statyba buvo atlikta ne altruistiniais ar labdaros
tikslais, bet iš esmės tai buvo būtina ir teisės aktuose nustatyta sąlyga atlikti minėtus
oro uosto plėtros darbus.
Šiomis aplinkybėmis Vyriausiasis administracinis teismas pripažino pareiškėjo
teisę atskaityti ginčo PVM ir panaikino šią teisę paneigusių pirmosios instancijos teismo bei mokesčių administratorių sprendimus.
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Priedai

Priedai
Raidinė dalykinė rodyklė
Alkoholis – alkoholio kontrolė – 2.9.1.1 (I dalis).
Antstolis – 2.2.8. (III dalis).
Aplinka – atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo – 2.1.1. (I dalis), asmens teisė į sveiką
ir saugią aplinką – 2.6.1. (I dalis), aplinkos apsaugos skatinimas – 2.6.1. (I dalis), teisė
kreiptis į teismą aplinkos teisės ginčų srityje – II dalis.
Asmens duomenys – Ž4.2.2 (III dalis).
Asociacija – 2.3.1. (I dalis), asociacijos teisė kreiptis į teismą – 2.6.1. (I dalis), II dalis.
Atliekos – komunalinių atliekų tvarkymas – 1.9. (I dalis).
Atsakovas – 2.3.2. (I dalis).
Atsiliepimas – atsiliepimas į prašymą dėl proceso atnaujinimo – 2.12.4. (I dalis).
Atskaita – teisė į mokesčio atskaitą – 5.2. (III dalis).
Bankrotas – 2.1.3. (III dalis).
Bausmė – bausmių vykdymas – 1. (III dalis), 2.2.3. (III dalis), 2.2.7. (III dalis).
Chartija – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – E3.5.3 (III dalis).
Deklaracija – privačių interesų deklaracija – 2.7.1. (I dalis).
Deklaravimas – gyvenamosios vietos deklaravimas – 1.7. (I dalis).
Diskrecija – 2.9.1. (I dalis), E3.5. (III dalis).
Diskriminacija – 1.6. (I dalis), Ž4.3. (III dalis).
Energija – energijos iš atsinaujinančių išteklių skatinimas – 2.10.1. (I dalis).
Grąžinimas – nelegaliai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – E3.4. (III
dalis).
Informacija – Ž4.2. (III dalis), keitimasis informacija mokesčių procedūros metu – E3.2.
(III dalis).
Interesas – privačių interesų deklaracija – 2.7.1. (I dalis), viešųjų ir privačių interesų
derinimas – 2.7.1. (I dalis), žr. viešasis interesas.
Išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka – 2.2.1 (I dalis), 2.3.3. (I dalis), 2.12.3. (I dalis).
Išlaidos – bylinėjimosi išlaidos – 2.12.1. (I dalis).
Išmoka – motinystės išmoka – Ž4.3. (III dalis).
Išsiuntimas – išsiuntimo procedūra – E3.4. (III dalis).
Įrodinėjimas – įrodinėjimo našta – 2.7.1. (I dalis), 1. (III dalis).
Įrodymas – E3.3. (III dalis).
Įvaikinimas – Ž4.3. (III dalis).
Kalinimas – 1. (III dalis), 2.1.6. (III dalis), Ž4.5. (III dalis).
Kandidatas – porinkiminis savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų
sąrašas – 2.8.1. (I dalis).
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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.

Raidinė dalykinė rodyklė

Kankinimas – kankinimo uždraudimas – 1. (III dalis).
Kolizija – teisės normų kolizija – 2.11.1. (I dalis).
Konfliktas – interesų konfliktas – 2.7.1. (I dalis)
Konkurencija – konkurencijos teisės pažeidimas – E3.5. (III dalis).
Konvencija – Orhuso konvencija – 2.6.1. (I dalis), II dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencija – 1. (III dalis), Ž4. (III dalis).
Korespondencija – Ž4.5. (III dalis).
Laisvė – 1. (III dalis).
Leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas – 2.1.1. (I dalis), leidimas
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus – 2.10.1. (I dalis), leidimas gaminti elektros
energiją – 2.10.1. (I dalis).
Mokestis – II dalis, mokesčio mokėtojas – 2.4.1. (I dalis), mokestį išskaičiuojantis
asmuo – 2.4.1. (I dalis), mokesčių lengvata – 2.2.1. (III dalis), pridėtinės vertės mokestis
– II dalis, 5.2. (III dalis), valstybių narių tarpusavio pagalba tiesioginio apmokestinimo
srityje – E3.2. (III dalis), mokestinė procedūra – E3.2. (III dalis).
Mokykla – aukštoji mokykla – 1.1. (I dalis), priėmimas į mokyklas – 1.10. (I dalis).
Muitas – 2.2.8. (III dalis).
Nepriemoka – valstybinės pensijos nepriemoka – 2.3.2. (I dalis), 2.3.3. (I dalis), valstybinio
socialinio draudimo pensijos nepriemoka – 2.12.3. (I dalis), 2.1.7. (III dalis).
Norminis administracinis aktas – 1. (I dalis).
Nuobauda – drausminė nuobauda – 1.3. (I dalis), 1. (III dalis), tarnybinė nuobauda –
2.7.1. (I dalis).
Nuosavybė – bendrosios nuosavybės administravimas – 1.4. (I dalis), 1.12. (I dalis),
nuosavybės teisės – 2.10.1. (I dalis), Ž4.4. (III dalis).
Nutraukimas – bylos nutraukimas – 1.6. (I dalis).
Organizacija – visuomeninė organizacija – 2.6.1. (I dalis).
Orumas – 1. (III dalis).
Pabėgėlis – E3.1. (III dalis).
Pajamos – gyventojo A klasės pajamos – 2.4.1. (I dalis).
Pakuotė – atidaryta alkoholio pakuotė – 2.9.1. (I dalis).
Parama – 2.11.1. (I dalis), parama miškininkystei – 1.2. (I dalis), parama kaimo plėtrai
– E3.3. (III dalis).
Paslaugos – viešosios paslaugos – 2.1.5. (III dalis).
Paveldas – nekilnojamojo kultūros paveldo objektas – 2.5.1. (I dalis).
Pensija – pareigūnų ir karių valstybinė pensija – 2.3.3. (I dalis), teisėjų valstybinė pensija
– 2.3.2. (I dalis), valstybinio socialinio draudimo pensija – 2.12.3. (I dalis), pensijų
kaupimo sutartis – 2.3.1. (I dalis).
Persekiojimas – persekiojimo priežastis – E3.1. (III dalis).
Piktnaudžiavimas – II dalis, E3.3. (III dalis).
Prievolė – mokestinė prievolė – 2.4.1. (I dalis).
Principas – lex retro non agit principas – 1.1. (I dalis), 2.3.1. (I dalis), 2.10.1. (I dalis),
E3.5. (III dalis), objektyvumo principas – 1.1. (I dalis), Europos Sąjungos viršenybės
principas – 1.2. (I dalis), teisės aktų hierarchijos principas – 1.3. (I dalis), 1.4. (I dalis),
teisėtumo principas – 1.5. (I dalis), įstatymų viršenybės principas – 1.6. (I dalis),
asmenų lygybės principas – 1.8. (I dalis), principas „teršėjas moka“ – 1.9. (I dalis),
proporcingumo principas – 1.9. (I dalis), 2.10.1. (I dalis), sutarties laisvės principas –
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2.3.1. (I dalis), teisėtų lūkesčių apsaugos principas – 2.3.1. (I dalis), 2.10.1. (I dalis), E3.5.
(III dalis), turinio viršenybės prieš formą principas – 2.4.1. (I dalis), II dalis, gero viešojo
administravimo principas – 2.5.1. (I dalis), valstybės tarnybos principai – 2.7.1. (I dalis),
protingumo principas – 2.9.1. (I dalis), teisinio tikrumo principas – 2.10.1. (I dalis),
teisinio saugumo principas – 2.10.1. (I dalis), teisinės valstybės principas – E3.5. (III
dalis), lygybės principas – 1. (III dalis), bausmių vykdymo principai – 1. (III dalis).
Procesas – proceso atnaujinimas – 2.12.2. (I dalis), 2.12.4. (I dalis), teisminio proceso
trukmė – Ž4.4. (III dalis), 5.1. (III dalis).
Restitucija – 2.2.1. (III dalis).
Ribojimas – asmens teisių ir laisvių ribojimas – 2.10.1. (I dalis).
Rinkimai – savivaldybių tarybų rinkimai – 2.8.1. (I dalis).
Rinkliava – vietinė rinkliava – 1.9. (I dalis).
Sandoriai – 2.7.1. (I dalis).
Sąžiningumas – II dalis.
Seksualinė orientacija – E3.1. (III dalis).
Skundas – skundų nagrinėjimo procedūra – 1.8. (I dalis).
Socialinė grupė – priklausymas tam tikrai socialinei grupei – E3.1. (III dalis).
Sprendimas – prejudicinis sprendimas – E3. (III dalis), 5.1. (III dalis).
Statinys – statinių priežiūra – 1.12. (I dalis)
Statyba – 2.5.1. (I dalis), statybos užbaigimas – 2.2.5. (III dalis).
Studijos – studijų kokybė – 1.1. (I dalis).
Suėmimas – 1. (III dalis).
Suinteresuotumas – suinteresuota visuomenė – 2.6.1. (I dalis).
Sulaikymas – sulaikymo pratęsimas – E3.4. (III dalis).
Sustabdymas – bylos nagrinėjimo sustabdymas – 5.1. (III dalis).
Sutartis – pensijų kaupimo sutartis – 2.3.1. (I dalis).
Sveikata – sveikatos priežiūra – 2.2.7. (III dalis).
Švietimas – neformalusis vaikų švietimas – 1.10. (I dalis).
Taksi – taksi paslaugų tarifai – 1.11. (I dalis).
Teisė – asmens teisė kreiptis į teismą – 2.12.3. (I dalis), teisė kreiptis į teismą aplinkos
teisės ginčų srityje – II dalis, teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą – 1. (III dalis),
E3.1. (III dalis), Ž4.1. (III dalis), asmens teisė būti išklausytam – E3.2. (III dalis), E3.4.
(III dalis), teisė į gynybą – E3.4. (III dalis), teisė gauti ir skleisti informaciją – Ž4.2. (III
dalis), teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę – Ž4.4. (III dalis).
Teisėjas – teisėjų valstybinė pensija – 2.3.2. (I dalis), teisėjų darbo užmokestis – Ž4.4.
(III dalis).
Teismai – teismų nepriklausomumas – Ž4.4. (III dalis).
Teismingumas – 2. (III dalis).
Teritorijų planavimas – 2.6. (I dalis), teritorijų specialusis planavimas – 1.5. (I dalis).
Terminas – 2.8.1. (I dalis), termino atnaujinimas – 2.2.1 (I dalis), terminas kreiptis į
teismą – 2.3.2. (I dalis), 2.3.3. (I dalis), naikinamasis terminas – 2.12.2. (I dalis),
Trečiasis suinteresuotas asmuo – 2.12.1. (I dalis).
Ugdymas – 1.6. (I dalis), mokestis ugdymo reikmėms – 1.6. (I dalis).
Ūkinės veiklos laisvė – 2.9.1. (I dalis), 2.10.1. (I dalis).
Valstybės tarnyba – 2.7. (I dalis), valstybės tarnautojo atsakomybė – 2.7.1. (I dalis).
Vartotojas – 2.3.1. (I dalis).
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Vidaus tarnyba – 2.1.4. (III dalis).
Viešasis interesas – 2.10.1. (I dalis), viešojo intereso gynimas – 2.3.1. (I dalis), 2.6.1. (I
dalis), atsisakymas ginti viešąjį interesą – 2.2.6. (III dalis).
Vietos savivalda – savivaldybių tarybų rinkimai – 2.8.1. (I dalis).
Vykdymas – įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymo sustabdymas
– 2.12.4. (I dalis), bausmių vykdymas – 1. (III dalis).
Žala – 2.1. (III dalis), 2.2.7. (III dalis), žalos atlyginimas – 1. (III dalis).
Žemė – žemės reforma – 2.2.1 (I dalis), valstybinės žemės pardavimas – 2.2.2. (III
dalis).
Žemės ūkis – 2.11.1. (I dalis), bendra žemės ūkio politika – E3.3. (III dalis).
Žemėtvarka – žemėtvarkos projektas – 2.2.1 (I dalis).
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Santrumpos
AB		
ABTĮ		
AIEĮ		
AKĮ		
angl.		
ATPK		
AVMI		
b. l. 		
BUAB		
BVK		
CK		
cm		
CPK		
ct		
d.		
doc.		
dr.		
EB		
EDV		
EEB		
EEĮ		
ES		
ESTT		
EVRK		
EŽTK		
EŽTT		
EŽŪFKP
EŽŪOGF
FM		
GPM		
GPMĮ		
ha		
k.		
KAM		
kt.		
kv.		
kW		
kWh		
l.		
lot.		
LR		
Lt		
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akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
angliškai
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
bylos lapas
bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
centimetras
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
centas
diena, dalis
docentas
daktaras
Europos Bendrija
ekonominio dydžio vienetas
Europos Ekonominė Bendrija
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
Europos Sąjunga
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
Europos Žmogaus Teisių Teismas
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
gyventojų pajamų mokestis
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
hektaras
kaimas, kalba
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
kita, kiti
kvadratinis
kilovatas
kilovatvalandė
lapas
lotyniškai
Lietuvos Respublika
litas

Santrumpos

LVAT		
m		
m. 		
MAĮ		
mėn.		
MGK		
MGL		
mln.		
Nr.		
NTAKD
NVO		
OL 		
p. 		
pan.		
pareišk.		
PAV		
PMĮ		
pr.		
proc.		
prof.		
PSD		
psl.		
PVM		
pvz.		
RAAD		
reg.		
Rink.		
sav.		
SAZ		
sen.		
SESV		
STR		
str.		
SVĮ		
t. y.		
t. t.		
t.		
TIPK		
UAB		
VAĮ		
val.		
VEI
VIAP		
VĮ		
VKEKK

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
metras
metai
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
mėnuo
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
minimalus gyvenimo lygis
milijonas
numeris
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
nevyriausybinė organizacija
Oficialusis leidinys
punktas, puslapis
panašiai
pareiškimas
poveikio aplinkai vertinimas
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas
prospektas
procentas
profesorius
privalomasis sveikatos draudimas
puslapis
pridėtinės vertės mokestis
pavyzdžiui
regiono aplinkos apsaugos departamentas
registracija
rinkinys
savivaldybė
sanitarinė apsaugos zona
seniūnija
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
statybos techninis reglamentas
straipsnis
Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas
tai yra
taip toliau
tomas
taršos integruota prevencija ir kontrolė
uždaroji akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
valanda
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos
viešuosius interesus atitinkančios paslaugos
valstybės įmonė
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
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VMI		
VPĮ		
VPK		
VRK		
VRM		
VSDFV		
Žin.		
žr.		
ŽŪN
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valstybinė mokesčių inspekcija
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas
vyriausiasis policijos komisariatas
Vyriausioji rinkimų komisija
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Valstybės žinios
žiūrėti
žemės ūkio naudmena
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